
 

 0 

!ુબંઈ-અમદાવાદ હાઇ--પીડ ર2લ 4ો67ટ 
માટ2 સ:ં;<ત >નુ: સામા@જક અસર 

!Dૂયાકંન (SIA)/વસવાટ કાયL યોજના 
અહ2વાલ (RAP) 

 

RAP તયૈાર કરનાર   

આક-.ડસ ઇિ3ડયા 4ાઇવટે િલિમટડે 

       નેશનલ હાઇ-=પીડ રેલવે કોપAરેશન, બીજો માળ, એિસયા ભવન, રોડ નંબર 205, Lવારકા સેMટર 9, નવી 
.દPહી. 110077. ફોન: 01128070000 

 

  

SIA/



 

1 
 

1. 4ોજેMટ પર એક નજર 

.ડસેWબર 2009માં રેલવે મંXાલય Lવારા ભારતીય રેલવેઝ િવઝન 2020 તૈયાર કરવામાં આZયું હતંુ. આ િવઝનનો હેતુ 4વત\માન 
પરંપરાગત લાઇનોને આધુિનક બનાવવાનો અને તેની `ા.ફક aમતા ઉપરાંત હાઇ-=પીડ રેલવે લાઈનો બનાવવાનો છે. હાઇ-=પીડ રેલવે 
િસ=ટમના અeયથgઓ તરીકે સાત iટોને પસંદ કરવામાં આZયા હતા. તેમાં રેલવે મXંાલય Lવારા રચવામાં આવલે ભારતીય રાિkય રેલવેના 
આધુિનકીકરણ પરની િનmણાતોની સિમિતએ અમદાવાદ-મુંબઈ iટને સૌથી ટોચની અoતા આપવામાં આવી હતી.  આ યોજનાને આધારે 
મંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-=પીડ રેલવેનો અમલ કરવામાં આવશ.ે આ સંદભ\માં pપાન અને ભારતે મે 2013 માં એક સંયુMત િનવદેન બહાર 
પાડીને આ 4ોજેMટ પર એક સયંુMત અeયાસ હાથ ધરવા 4િતબLધતા Zયકત કરી હતી. આ િનણ\યને rયાનમાં રાખીને .ડસેWબર 2013 
થી જૂન 2015 સુધી મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-=પીડ રેલવે કૉરીડોર માટેનો સંયુકત શMયતાદશg અeયાસ હાથ ધરવામાં આZયો હતો. 
vયારબાદ pપાન અને ભારતના 4ધાન મંXીઓએ .ડસેWબર 2015માં એક સંયુMત િનવેદનમાં મુબંઈ અમદાવાદ iટમાં િશનકાસેન હાઇ-
=પીડ રેલવે (HSR) િસ=ટમ દાખલ કરવા સમંિત દશા\વી હતી.  

  આકિૃત 1: મંુબઈ-અમદાવાદ હાઇ=પીડ રેલવે લાઈનનો iટ 

મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-=પીડ રેલવે લાઇન 
(HSRL) મહારાkની રાજધાની અને ભારતના 
બીp }માંકના સૌથી વધુ વસતી ધરાવતા 
મહાનગર મુંબઈને ગુજરાતના મુ~ય શહેર 
અમદાવાદ સાથે જોડશ.ે અદંાજે 508-.કમી લાંબી 
આ લાઇન હાઇ-=પીડ રેલવ ેિવઝનથી બનાવવામાં 
આવશે જે અરબ સાગરના .કનારાને સમાંતર 
ચાલશે અને માગ\માં સુરત અને વડોદરાને પણ 
જોડશે જે ગુજરાતના અનુ}મે બીp અને Xીp 
}માંકના સૌથી મોટા શહેરો છે. મહારાk, ગુજરાત 
અને દાદરા અને નગર હવલેીના અમુક ભાગમાંથી 
પસાર થનારી આ માગ\રેખા 12 િજPલાઓને 
આવરી લેશ.ે મહારાkમાં તેની લંબાઈ 160.02 
.કમી, દાદરા અને નગર હવેલીમાં 4.302 .કમી 
લંબાઈ અને ગુજરાતમાં તેની લંબાઈ 348.152 .કમી છે. 

 

2. 4ોજેMટના લાભ-ફાયદા 
આ 4ોજેMટનો હેતુ ટકાઉ માળખાકીય સુિવધાઓના િનમા\ણનો છે જે આÅથ\ક રીતે, પયા\વરણની ÇિÉએ અને સામાિજક રીતે લાભકારી 
છે.  િવિવધ ÇિÉકોણથી આ હાઇ-=પીડ `ેઇનિસ=ટમના આÅથ\ક અને સામાિજક ફાયદાઓ નીપજશે જેમાં રોજગારીની તકોના 
િનમા\ણથી લઈ વધતી ઉvપાદકતા માટે નેટવક\ની રચના તેમજ =થાિનક ધંધા-Zયવસાયો માટે માલસામાન અને ZયિMતઓના પ.રવહનનો 
સમાવેશ થાય છે. સંભાZયતાના તબMકે pપાન ઇ3ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજ3સી (JICA) Lવારા કરવામાં આવલે આકલન અનુસાર 
હાઇ-=પીડ રેલવેનો આÅથ\ક વળતરનો દર લગભગ 11.8% રહશેે તેવુ ંઅનુમાન છે. આ હાઇ-=પીડ રેલવે 4ોજેMટ ભારતના બે રાàયોની 
રાજધાનીઓને જોડવા 4યાસ કરે છે જે ભારતના GDP માં લગભગ Xીp ભાગનંુ યોગદાન આપે છે.  મુંબઈ/થાણે અને અમદાવાદ 
મહાનગરો ઉપરાંત સુરત અને વડોદરા જેવા કેટલાક અ3ય શહેરી સમદુાયો પણ છે જેમને આ હાઇ-=પીડ પેસે3જર `ેઇન કનેિMટિવટીથી 
લાભ થવાનો છે. આ માગ\રેખા મોટાભાગે હાલની રેલવે `ેક તેમજ મુંબઈ અને અમદાવાદને જોડતા નેશનલ હાઇવ ે8 ને સમાંતર ચાલ ે
છે. મોટા શહેરોને નåકના નાના શહેરો સાથે જોડતી હાઇ-=પીડ `ેઇન Zયવ=થા કામદારોને ''િLવિતય વગ\"ના શહેરો તરફ વધુ આકષ\વા 
અને મોટા શહેરોને `ા.ફકની ભીડ અને 4દૂષણથી દૂર રાખવાની અપેaા રાખે છે. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

3. અમલીકરણ એજ3સી 
હાઇ-=પીડ રેલવ ે4ોજેMટના અમલીકરણ કરવા માટે નેશનલ હાઇ-=પીડ રેલવે કોપAરેશન ઑફ ઇિ3ડયા1 એ ભારત સરકાર અને ગુજરાત 

તેમજ મહારાkની સહભાગી રાàય સરકારોનંુ એક સંયુMત સાહસ છે. 
 

4. 4ોજેMટ માટે કુલ જમીન સંપાદનની આવëયકતા 
આ 4ોજેMટ માટે 296 ગામોની 1434.28 હેMટર જમીનના કુલ 8878 જમીન íલોટોની આવëયકતા છે. આમાં ખાનગી જમીન, 
સરકારી જમીન, વન ખાતાની જમીન અને ભારતીય રેલવેની જમીનનો સમાવેશ થાય છે. લગભગ 78.4% અસરo=ત જમીન íલોટો 
ખાનગી છે àયારે બાકીની જમીન ભારતીય રેલવે, સરકારી જમીન અને જંગલની જમીન છે. 
 

5. પુન:વસવાટ કાય\ યોજનાના મહìવના ઉîેશો 

િવ=તૃત પુન:વસવાટ કાય\ યોજનાનો મુ~ય ઉîશે પયા\વરણીય અને સામાિજક િનસબતો, 20102ના આધારે 4ોજેMટની .ડઝાઇન અને 

અમલીકરણ સામાિજક રીતે =વીકૃત બને તે સુિનિïચત કરવાનો છે. જુલાઇ 2017 થી જુલાઇ 2018 સધુી સામાિજક અસર આકલન 
અeયાસ હાથ ધરાયો હતો જેના આધારે RAP તૈયાર કરવામાં આવલે છે. 10 ઓગÉ 2018ના રોજ JICA Lવારા RAP મંજૂર 
કરવામાં આવલે છે. તેમાં 4ોજેMટની તમામ સંભિવત સમ=યાઓને ઓળખી કાઢવામાં આવી છે અને 4ોજેMટની અસર માટેના િનવારક 
પગલાંઓ તૈયાર કરવામાં આZયા છે. RAPના અમલીકરણનો કુલ ખચ\ ₹14,217.28 કરોડથવાનંુઅનુમાનછે. 

6. 4ોજેMટની અસરો 

4ોજેMટ સુરેખ 4કારનો હોઇ મોટા-પાયા પર સમુદાયના િવ=થાપનમાં નિહ પ.રણમે એવી અપેaા રાખવામા ં આવ ે છે. 
રોજગારીના સાધનો પરની અસર મુ~યvવ ેખેતીની ખાનગી જમીન સંપાદન અને 4ોજેMટ કૉ.રડોરમાં આવતા ધધંાકીય એકમોને લીધે છે.  

કુલ 1434.28 હેMટર જમીન સંપાદન કરવાનંુ 4=તાિવત છે જેમાંથી 1022.37 હેMટર જમીન ખાનગી છે અને બાકીની સરકારી જમીન 
અને જંગલની જમીન છે. 4=તાિવત જમીન ખંડો સંપાદન કરવાની કુલ સ~ંયા 8,878 છે. 31 જુલાઈ 2018ની િ=થિતએ લગભગ 
83% જમીન ખંડો અને 87% PAH ને આવરી લવેામાં આZયા છે. એવુ ંઅનુમાન છે કે અંદાજે 14,884 ઘર-પ.રવારો (PAHs) આ 
4ોજેMટને કારણે 4ભાિવત થશે.  

અસરo=ત ઘર-પ.રવારોમાંથી લગભગ 35% ને જોખમ સામ ેઅસુરિaત તરીકે ઓળખી કાઢવામાં આવેલ છે. જમીન િસવાય, 3,892 
બાંધકામો/માળખા (આજ સધુીમાં 3,683 બાંધકામોનો સરવે થઈ ગયો છે) અને 37 CPR પણ આ 4ોજેMટની કામગીરીથી 4ભાિવત 
થવાનંુ અનુમાન છે. નીચેના ટેબલ 1 માં િજPલાવાર િવવરણ આપવામાં આવેલ છે. 

                                                             
1 https://www.nhsrcl.in 
2https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/pdf/guideline100326.pdf 

4ોજેMટની અસરોનો સારાંશ 

Ø 4ોજેMટથી અસરo=ત કુલ ઘર-પ.રવારોની સં~યા: 14,884 
Ø અસરo=ત હMક ધારકોની સં~યા: 10,305 
Ø અસરo=ત િબન-હMક ધારકોની સં~યા: 4,579 
Ø અસo=ત બાંધકામો/માળખાની કુલ સં~યા: 3892 
Ø અસરo=ત CPRની કુલ સં~યા: 37 
Ø અસરo=ત વાિણિàયક બાંધકામો/માળખાઓની સં~યા: 271 
Ø અસરo=ત વaૃોની સં~યા: 37,394 
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ટબેલ 1: માગ+રખેામા ંઆવતા 12 િજ5લા અન ેક9ે: શાિસત =દશે પરની અસરો 

અન.ુ 
Dમ. 

િજ5લો 
િવEતાર 

(હHેટરમા)ં 

ખાનગી 
જમીન 

(હHેટરમા)ં 

કલુ જમીન 
ખડંોની સKંયા 

સરવ ેથઈ ગયલે 
જમીન ખડંોની 

સKંયા* 

સરવ ેથઈ ગયલે 
જમીન ખડંોની 

ટકાવારી* 

વાEતિવક માિહતી અનમુાિનત માિહતી અનમુાિનત સામ ે
વાEતિવક PAH 

ની ટકાવારી 
CPR ની 

સKંયા 
ઘર-

પWરવારો 
(PAH) 

બાધંકામો/માળ
ખા  

ઘર-
પWરવારો 
(PAH) 

બાધંકામો/માળ
ખા  

1 અમદાવાદ 160.59 30.24 541 441 81.52 804 231 928 243 86.64 1 

2 ખેડા 106.18 96.52 815 765 93.87 771 109 783 121 98.47 9 

3 આણંદ 52.35 48.2 434 433 99.77 898 140 901 143 99.67 4 

4 વડોદરા  166.94 115.42 1738 1620 93.21 1783 502 1828 505 97.54 9 

5 ભeચ 140.33 128.18 921 724 78.61 830 62 1015 72 81.77 4 

6 સુરત 160.14 139.17 833 394 47.30 458 30 639 130 72.00  0 

7 નવસારી 87.76 79.53 836 704 84.21 916 288 1045 301 87.66 3 

8 વલસાડ 128.33 107.2 861 851 98.84 2012 542 2046 548 98.34 6 

9 પાલઘર 279.87 188.26 1341 1035 77.18 3498 1551 4396 1581 80.00 1 

10 થાણે 139.07 78.69 437 318 72.77 915 159 1166 179 78.47 0 

11 દા.ન.હ. 8.12 7.26 118 100 84.75 121 68 137 68 88.32 0 

12 મુંબઈ  4.6 3.7 3 3 100.00 0 1 0 1 0.00 0  

કલુ 1434.28 1022.37 8878 7388 83.22 13006 3683 14884 3892 87.38 37 

 
          Egોત: સે9સસ સરવે ડેટા, Wડસેiબર 2017 - જુલાઇ 2018 RAP એજ9સી આકlWડસ ઇિ9ડયા =ાઇવેટ િલિમટેડ મારફતે  NHSRCL qવારા હાથ ધરાયેલ . 



 

 4 

આ #ોજે'ટ માટે એકંદરે કુલ 83% જમીન ખંડોનો સરવ ેકરવામાં આ;યો હતો. #ોજે'ટની અસરોની ખાતરી કરવા અને િનવારક યોજના તૈયાર 
કરવા માટે અહેવાલમાં PAH પરના અંદાજોની માિહતી માટે સરવેના પGરણામોનો ઉપયોગ કરવામાં આ;યો હતો. સરવ ેકરાયેલ 13,006 
PAH ને Oયાનમાં લેતા PAHના કુલ અંદાજો માટે આ માિહતીને આંકડાકીય PિQએ બહુ આધારભૂત માનવામાં આવે છે. બાંધકામોની સંWયા 
અને િવXતારની ઓળખ ઓથ\ ફોટો અને જમીન પરના સરવ ેપરથી કરવામાં આવી હતી. વાXતિવક અને અદંાિજત સંWયા વ^ચેની તુલના 
ટેબલ 1 માં આપવામાં આવી છે. બિહવ`શનને આધારે અદંાજો કરવા જbરી જણાય છે કારણ કે અcયથા #ોજે'ટની અસરો નજરઅંદાજ થશે 
અને આને પGરણામે પયાdeત િનવારક પગલાં લઈ શકાશ ેનહg.  

#ોજે'ટ સુરેખ #કારનો હોઇ મોટા-પાયા પર સમુદાયના િવXથાપનમાં નિહ પGરણમે એવી અપેjા રાખવામાં આવ ેછે. રોજગારીના સાધનો 
પરની અસર મુWયkવે ખેતીની ખાનગી જમીન સંપાદન અને #ોજે'ટ કૉGરડોરમાં આવતા ધંધાકીય એકમોને લીધે છે. બાંધકામ-માળખાઓ અને 
અcય Xથાયી સંપિmઓ અને િમલકતો પર આ #ોજે'ટની એકંદર અસર જમીનને થનારી અસરની સરખામણીએ એટલી નnધપાo નથી.  

આ સુરેખ #ોજે'ટને કારણે જે મુWય અસરો થવાની છે તેમાંની એક છે #ાeયતા પર રોક. આ #ોજે'ટ એિલવેટેડ કૉGરડોર પર બાંધવાનંુ #Xતાિવત 
છે તેને Oયાનમાં લેતા ઓપરેશન દરિમયાન તે #ાeયતા પર રોક લાદશે નિહ કે સમુદાયોને અલગ નિહ પાડે. #ોજે'ટનંુ બાંધકામ હાઇ-Xપીડ રેલવ ે
કૉGરડોરની બંને બાજુએ સમદુાયોને પયાdeત #ાeયતા અપાવવા સાથે તબ'કાવાર રીતે હાથ ધરવામાં આવશે.  

6.1 જમીન સંપાદનની શ'યતા 

જમીન સંપાદન યોજના અનુસાર આ #ોજે'ટનો કૉGરડોર 296 ગામોમાંથી પસાર થાય છે અને 508.17 Gકમીની લંબાઈને આવરી લ ેછે. આ 
માટે કુલ 1434.28 હે'ટર જમીનની આવuયકતા છે.  #ોજે'ટ માટે 1022.37 હે'ટર ખાનગી જમીનની જbર છે જે કુલ જમીનની 
જbGરયાતના 71% છે. #ોજે'ટ માટે 411.86 હે'ટર સરકારી જમીનની જbર છે જેમાંથી 188.88 હે'ટર સરકારી eલોટ હેઠળની જમીન, 
138.91 હે'ટર જમીન ભારતીય રેલવેની અને 84.09 હે'ટર જમીન જંગલ િવXતારની છે. સરકારી જમીન ખંડો મુWયkવે રોડ પરની જમીનના 
બનેલા છે. રોડ િસવાયની સરકારી જમીન રેલવેની જમીન, કેનાલ અને ગોચર વગેરેની જમીન છે. જંગલની જમીન જે સંપાદન કરવાની છે તે 
મુWયkવ ેમહારાw રાxયમાં છે (77.99 હે'ટર). #ોજે'ટ માટે જbરી જમીનમાં સામેલ છે એિલવટેેડ {ેકનંુ બાંધકામ, {ેકસ, Xટેશન વગેરેની 
|ળવણી માટે રોડનંુ બાંધકામ. #ોજે'ટ માટે જbરી ખાનગી જમીન મુWયkવે સમંિત મેળવીને સંપાGદત કરવામાં આવશે અને સરકારી જમીન 
સરકારો વ^ચેની આંતર #G}યા ~વારા હXતાંતGરક કરવામાં આવશ.ે #ોજે'ટ માટે આવuયક જમીનના માિલકીપણાની િવગતો ટેબલ 2 માં 
દશાdવવામાં આવી છે. 

ટબેલ 2 : માિલકીહ'કની PિQએ જમીનની વહÄચણી 

િજÅલો/કcેÉશાિસત 
#દશે 

ગામોની 
સWંયા 

અસરÑXત જમીન eલોટો (સWંયા) જમીન િવXતાર (હે'ટર) 

ખાનગી સરકારી  જંગલની 
ભારતીય 
રેલવ3ે 

કલુ ખાનગી  સરકારી  જંગલની 
ભારતીય 

રેલવ ે
કલુ 

અમદાવાદ 16 410 78 0* 53 541 30.24 23.2 0.19 106.95 160.59 
ખેડા 22 691 122 0* 2 815 96.52 9.22 0.26 0.18 106.18 
આણંદ 11 367 67 0* 0 434 48.2 3.91 0.24 0 52.35 
વડોદરા  35 1422 264 0* 52 1738 115.42 21.64 0.1 29.78 166.94 

ભbચ 27 729 191 0* 1 921 128.18 11.09 1 0.06 140.33 
સુરત 28 641 191 0* 1 833 139.17 20.47 0.38 0.12 160.14 
નવસારી 28 681 154 0* 1 836 79.53 7.72 0.47 0.04 87.76 
વલસાડ 30 679 173 9 0 861 107.2 17.66 3.46 0 128.33 
પાલઘર 73 911 336 91 3 1341 188.26 30.51 60.63 0.456 279.87 
થાણે 22 329 68 37 3 437 78.69 41.7 17.36 1.32 139.07 
મુંબઈ સબ 2 2 1 0 0 3 3.7 0.9 0 0 4.6 
દા.ન.હ. 2 101 17 0 0 118 7.26 0.86 0 0 8.12 
કલુ 296 6963 1662 137 116 8878 1022.37 188.88 84.09 138.906 1434.28 

ટકાવારી (%) 78 19 2 1 100.00 71 13 6 10 100.00 

Xoોત: િસટી સરવેના આધાર ેNHSRCL ~વારા આપવામાં આવેલ જમીન સંપાદન યોજના  
 

માિલકીહ'ક ધારકો ઉપરાંત જેમની જમીનના eલોટોને અસર થવાની છે; તેવા િબન-માિલકીહ'ક ધારકો પણ #ભાિવત થશે અને 
તેથી Xવૈિ^છક પુન:વસવાટમાં પGરણમે છે. આ RAP અહેવાલમાં માિલકીહ'ક ધારકો અને િબન-માિલકીહ'ક ધારકો બંને માટે 

                                                             
3ભારતીય રેલવ ે
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Xવૈિ^છક િવXથાપનને સબંોિધત કરવા અન ે તેન ે િનવારવાના પયાdeત સરુjા પગલાંઓ (એનટાઇટલમેcટ મેG{'સ, આવક 
પુન:Xથાપન યોજના, પુન:વસવાટ Xથળ િવકાસમાં ચચdવામા ંઆવેલ) નો સમાવેશ થાય છે.  

6.2 બાંધકામો/માળખા 

જમીન ઉપરાતં ઘરો, દુકાનો, ઢોરવાડા, ખાનગી મંGદરો, શૌચાÅયો, રસોઇઘરો, સÑંહકj વગેરેના સરવ ેદરિમયાન કુલ 3,892 
બાંધકામો/માળખા ઓળખી કાઢવામાં આ;યા હતા, જેની સાથે સકંળાયેલ 3,434 ઘર-પGરવારો પણ #ભાિવત થશે. જેમના 
બાંધકામ/માળખાઓ #ભાિવત થશે તવેા ઘર-પGરવારો (PAHs)ની િવગતો ટબેલ - 3 માં આપવામા ંઆવી છે. 

ટબેલ 1: બાધંકામ/માળખા સાથ ેઘર-પGરવારો (PAHs) ની િવગતો 

િવવરણ  
બાધંકામ/માળખાઓ સાથ ેPAHની િવગતો  

કલુ #ભાિવત 
ઘર-પGરવારો  

કલુ #ભાિવત 
બાધંકામ/માળખા  કોઈ બાધંકામ/માળખા 

િવના 
1 

બાધંકામ 
2  

બાધંકામ 
3  

બાધંકામ 
4 

બાધંકામ 
5 

બાધંકામ 
6 

બાધંકામ 
અમદાવાદ 718 189 15 3 1 1 1 210 243 
ખેડા 699 62 14 1 7 0 0 84 121 
આણંદ 794 80 21 4 1 1 0 107 143 
વડોદરા 1393 390 26 15 2 2 0 435 505 
ભbચ 946 67 1 1 0 0 0 69 72 
સુરત 513 123 2 1 0 0 0 126 130 
નવસારી 844 136 42 16 4 1 2 201 301 
વલસાડ 1577 414 35 17 2 1 0 469 548 

પાલઘર 2876 1459 61 0 0 0 0 1520 1581 

થાણે 1010 140 10 5 1 0 0 156 179 

દા.ન.હ. 80 50 4 2 1 0 0 57 68 

મુંબઈ 0  -  -  -  -  -  -  - 1 
કલુ 11450 3110 231 65 19 6 3 3434 3892 
ટકાવારી 76.93 20.89 1.55 0.44 0.13 0.04 0.02     

Xoોત:  સેcસસ સરવે ડેટા, Gડસે 2017 - જુલાઈ 2018 

 

રહેઠાણ વગdમા ંઆવતા અસરÑXત બાંધકામો મુWયkવે ઘરો, ઢોરવાડા, બોરવેલ, સરહદી Gદવાલ; વાિણિxયક વગdમાં આવતા 
બાંધકામોમા ંગોડાઉન, સંÑહXથાનો, કારખાના, રેXટૉરcટ, દુકાન, વકdશોપ, Xટૉલ, પાકêગ શેડ, મરઘા ઉછેર કેcÉ, ગેસ eલાcટ, ડરેી 
ફામd, માબdલ હાઉસ, ઓટો ગેરેજ કંપની અને પે{ોલ પંપ. બાંધકામ-માળખાઓ અને અcય Xથાયી સંપિmઓ અન ેિમલકતો પર 
આ #ોજે'ટની એકદંર અસર જમીનને થનારી અસરની સરખામણીએ એટલી નnધપાo નથી. િજÅલાવાર અસરÑXત બાધંકામ-
માળખાઓની િવગતો ટબેલ 4 માં આપવામા ંઆવી છે.  

 

બાંધકામના #કારની PિQએ વગdવાર બાંધકામોની સંWયા ટેબલ 4 માં આપવામા ંઆવી છે.  #ભાિવત બાંધકામો માટે બાંધકામોના 
#કારનું િવëલેષણ દશાdવે છે કે લગભગ 49% બાંધકામો પાકા છે, 48% બાંધકામો અધdપાકા છે અને 2% કાચા બાંધકામો છે. 
માિહતીનું િવëલેષણ દશાdવે છે કે લગભગ 277,423 મીટર વગdનો #ભાિવત િવXતાર પાકા બાંધકામનો બનેલો છે, 130,217 
મીટર વગdનો િવXતાર અધdપાકા અન ે11,366 મીટર વગdનો િવXતાર કાચા બાંધકામનો બનેલો છે. #ભાિવત બાંધકામનો કુલ 
િવXતાર લગભગ 422,046 મીટર વગd જેટલો થવા |ય છે. સયંુ'ત માપન સરવે અને િવXતૃત Xથળ ચકાસણી પછી આ 
આંકડાઓમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.  
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ટબેલ 2: (ભાિવત બાધંકામોની િજ6લાવાર િવગતો 

ગામનુ ંનામ 
બાધંકામોની 

સ;ંયા 
ઘર 

સરહદી 
@દવાલ 

બોરવેલ મ@ંદર 
ફામB 

હાઉસ 
બાથEમ ઢોરવાડા ગોડાઉન સHંહIથાનો 

ઓટો 
ગરેજે 

રસોઈઘર શૌચાલય 
પાણીના 

ટાકંા 
કારખાના તળાવ  રIેટૉરTટ 

અમદાવાદ 243 192 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 13 0 0 0 0 

ખેડા 121 62 0 9 2 3 1 8 4 2 2 3 11 1 1 1 2 

આણંદ 143 74 1 0 6 2 5 19 5 0 3 0 15 0 3 0 0 

વડોદરા 505 440 3 2 6 1 5 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

ભEચ 72 55 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

સુરત 130 103 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 

નવસારી 301 183 1 14 2 1 17 20 1 0 0 20 20 1 0 0 0 

વલસાડ 548 491 0 7 1 0 3 5 8 0 0 1 11 1 2 0 0 

પાલઘર 1581 1552 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

થાણે 179 38 1 2 0 0 5 2 10 1 1 2 5 5 0 2 12 

દા.ન.હ. 68 45 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12 0 1 0 1 

મુંબઈ 1 0                               

કલુ 3892 3353 8 45 19 7 36 67 33 5 6 29 94 8 15 3 15 

ટકાવારી 100 86.15 0.21 1.16 0.49 0.18 0.92 1.72 0.85 0.13 0.15 0.75 2.42 0.21 0.39 0.08 0.39 

Iaોત:  સેTસસ સરવે ડેટા, @ડસે 2017 - જુલાઇ 2018 

ગામનુ ંનામ 
eયબુ 
વલે 

દકુાન લારી કવૂા વકBશોપ Iટૉલ પાકgગ શડે મરઘા ઉછેર કTેi 
ગસે 

jલાTટ 
દાદરા-
સીડી 

ફkત ઘરની 
વાડ 

શાળાનુ ં
મકાન 

ડરેી 
ફામB 

હેTડપપં 
માબBલ 
હાઉસ 

વાિણlય સકંલુ કપંની 
પmેોલ 
પપં 

અમદાવાદ 1 11 1 0 1 3 0 5 0 0 0 0 2 0 0 5 1 1 
ખેડા 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
આણંદ 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 
વડોદરા 2 18 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 
ભEચ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
સુરત 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 
નવસારી 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 7 2 
વલસાડ 1 4 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

પાલઘર 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 

થાણે 2 25 0 3 10 25 1 3 0 3 0 1 3 5 0 9 2 1 

દા.ન.હ. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

મુંબઈ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
કલુ 7 71 2 9 14 30 2 47 2 4 3 2 23 6 1 14 22 8 
ટકાવારી 0.18 1.82 0.05 0.23 0.36 0.77 0.05 1.21 0.05 0.10 0.08 0.05 0.59 0.15 0.03 0.36 0.57 0.21 
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6.3 વૃ&ો પર અસર 

જંગલની અને જંગલ િસવાયની જમીન એમ બનંે પર :ોજે;ટને કારણે :ભાિવત વૃ&ોની સંAયા અદંાજે 37,394 હોવાનું અનુમાન 

છે. મંુબઈથી શM કરી દર 100 Pકમીની લંબાઈ માટે જંગલની જમીન, સરકારી જમીન અને ખાનગી જમીન પરના વૃ&ોની િવગતો 

સિહત :ભાિવત વૃ&ોની સંAયા. ટેબલ 5 માગSરેખા પર :ભાિવત વૃ&ોની સAંયા િવશે િવગતો આપે છે.  

ટબેલ 5:  :ોજે;ટન ેકારણ ે:ભાિવત વ&ૃોની િવગતો 

મુબંઈથી અતંર (Pકમીમા)ં વૃ&ોની સAંયા જંગલ િવXતારના વૃ&ો 
 સરકારી જમીન પરના 

વૃ&ો 

 ખાનગી જમીન પરના 

વૃ&ો 

0-100 8,767 2,949 3,471 2,347 

100-200 13,228 839 1,713 10,676 

200-300 7,342 31 487 6,824 

300-400 2,242 46 1,134 1,062 

400-508 5,815 31 1,423 4,361 

કલુ 37,394 3,896 8,228 25,270 

   X\ોત: NHSRCL 

6.4 ટાઇટલ ધારકો અને િબન-ટાઇટલ ધારકો 

સેeસસ સરવે દરિમયાન ટાઇટલ ધારકો અને િબન-ટાઇટલ ધારકોની આકારણી કરવામાં આવેલ છે અન ેપPરણામો દશાSવે છે ક ે

લગભગ 69% ટાઇટલ ધારકો છે અન ે31% િબન-ટાઇટલ ધારકો છે. િવXતતૃ િવગતો ટેબલ 6 માં આપવામાં આવી છે. 

ટબેલ 6: ટાઇટલ ધારકો અન ેિબન-ટાઇટલ ધારકોના િવભાજન સાથ ેઘર-પPરવારો (PAH) 

િજjલો 

PAH માિલકી  

કલુ 

ટાઇટલ ધારકો 

િબન-ટાઇટલ ધારકો 

પશેકદમીવાળા વસવાટી ભાડુઆત અeય કલુ  

અમદાવાદ 284 39 563 21 21 644 928 

ખેડા 740 12 18 2 11 43 783 

આણંદ 875 5 5 1 15 26 901 

વડોદરા 1378 296 17 79 58 450 1828 

ભMચ 961 21 15 0 18 54 1015 

સુરત 584 13 17 25 0 55 639 

નવસારી 988 18 24 3 12 57 1045 

વલસાડ 1621 54 220 148 3 425 2046 

પાલઘર 2048 1197 353 771 27 2348 4396 

થાણે 717 175 58 182 33 449 1166 

દા.ન.હ. 109 0 21 0 7 28 137 

મુંબઈ 0 0 0 0 0 0 0 

કલુ 10305 1830 1311 1232 205 4579 14884 

ટકાવારી 69.23     30.77 100 

X\ોત:  સેeસસ સરવે ડેટા, Pડસે 2017 - મે 2017  

નnધ : ઉપરના ટેબલમાં િબન-ટાઇટલ ધારકોમાં પેશકદમીવાળા, વસવાટી, ભાડુઆતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જો કે સેeસસ સરવે દરિમયાન ખેત કામદારો/ખેડૂતો િવશે 

માિહતી મેળવવામાં મયાSદા હતી કારણ કે સેeસસ સરવે દરિમયાન આ માિહતી ખેતર માિલકો rવારા આપવામાં આવી ન હતી. 
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6.5 પુન:Xથાિપત કરવાના :ોજે;ટ અસરsXત ઘર-પPરવારોની સંAયા (PAH) 

જેમને પુન:Xથાિપત કરવા જMરી છે તેવા :ોજે;ટ અસરsXત ઘર-પPરવારો (PAH) ટેબલ  માં આપવામાં આવી છે અને ચેtટર 7 

માં તેની િવXતતૃ ચચાS પણ કરવામાં આવી છે. ભૌિતક રીતે પુન:Xથાિપત કરવાના PAP માટે Xથળ િવકિસત કરવા અંગેની િવગતો 

ચેtટર 7 મા ંઆપવામાં આવી છે. 

 

ટબેલ 7: પનુ:Xથાિપત કરવા જMરી :ોજે;ટ અસરsXત ઘર-પPરવારો (PAH)ની સAંયા 

અનુ. vમ િજjલો 
પનુ:Xથાિપત કરવા જMરી :ોજે;ટ 

અસરsXત ઘર-પPરવારો (PAH) 

1 અમદાવાદ 149 

2 ખેડા 25 

3 આણંદ 25 

4 વડોદરા 446 

5 ભMચ 29 

6 સુરત  49 

7 નવસારી 214 

8 વલસાડ 376 

9 પાલઘર 485 

10 થાણે 30 

11 દાદરા અને નગર, હવેલી 59 

કલુ 
 

1887 

 X\ોત:  સેeસસ સરવે ડટેા, Pડસ ે2017 - જુલાઇ 2018.  

આ આંકડા મે 2018 સધુીના વાXતિવક સરવે ડેટા (કોઈ બિહવwશન કરેલ નિહ) પર આધાPરત છે.  પુન:Xથાિપત કરવાના ચો;કસ :ોજે;ટ 

:ભાિવત ઘર-પPરવારો (PAH) ની સંAયા સંયુ;ત માપન સરવે પછી ન;કી કરવામાં આવ ેછે. 

 

7. MAHSR :ોજે;ટ માટે મુળભૂત કાનૂની :ાવધાન અને જમીન સંપાદનની નીિત અને 

પુન:Xથાપન અને પુન:વસવાટ 

:ોજે;ટ :ભાિવત ઘર-પPરવારો/yયિ;તઓ (PAHs/PAPs) માટે જમીન સંપાદન, વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય 

માટે નીચેનો િવભાગમાં દશાSવલે કાયદાઓ, નીિત િનયમો અને કાયSવાહીને અનુસરવાની ભલામણ કરે છે. 

 

ટેબલ 3: MHASR :ોજે;ટ માટે લાગંુ પડતા કાનૂની :ાવધાનો/ગાઇડલાઇeસ 

 રા|ય/કeે} શાિસત :દશે કાનૂની :ાવધાન/સરકાર આદેશ/ગાઇડલાઇeસ 

1.  ગુજરાત Ø જમીન સંપાદન, પુન:Xથાપન અને પુન:વસવાટમાં eયાિયક વળતર અને પારદશSકતાના 

અિધકાર(RFCTLARR; ગુજરાત સંશોધન) નો અિધિનયમ, 2016 

Ø ગુજરાત સરકાર, મહેસૂલ િવભાગના ઠરાવ vમાંક: એલએ;યુ - 22-2014/54/5 કલમ 23A હેઠળ 

સંમિત આપવાની કબૂલાત 

2.  દાદરા અને નગર હવેલી Ø RFCTLARR અિધિનયમ, 2013 

3.  મહારાÇ Ø સરકાર િનણSય vમાંક સંPકણS-03/2015/પારા. Kra.34/A-2 તારીખ 12 મે, 2015, મહેસૂલ અને 

વન િવભાગ, મહારાÇ સરકાર - Üસંચાઈ અને અeય :ોજે;áસ માટે સીધી ખરીદ પrધિત મારફતે 

વાટાઘાટો rવારા ખાનગી જમીનના સંપાદનનંુ િનયમન 

Ø રાજપ\ અિધસૂચના (RNI No. MAHENG/2009/35528), મહારાÇ સરકાર 

Ø રૈિખક પPરયોજના માટે PESA માંથી રાહત મેળવવા અંગે મહારાÇ સરકારની  રાજપ\ અિધસૂચના 

(RNI No. MAHENG/2009/35528) 

4.  રાિÇય ક&ાના અિધિનયમો Ø RFCTLARR અિધિનયમ, 2013  
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8. િનધાSPરત તારીખ 

ટેબલ 4: હ;ક-દાવા માટેની િનધાSPરત તારીખ નીચે મુજબ છે: 

રા|ય/કેe} શાિસત :દેશ િનધાSPરત તારીખ  

 ટાઇટલ ધારકો િબન-ટાઇટલ ધારકો 

ગજુરાત 
Ø RFCTLARR (ગુજરાત સંશોધન) અિધિનયમ, 2016 અંતગSત 

સ;ેશન 10(a) અિધસચૂના :કાિશત કરવી 
Ø સeેસસ સરવનેી :ારિંભક તારીખ 

દાદરા અન ેનગર હવલેી 
Ø RFCTLARR અિધિનયમ, 2016 અતંગSત સ;ેશન 4 અિધસચૂના 

:કાિશત કરવી 
Ø સeેસસ સરવનેી :ારિંભક તારીખ 

મહારાÇ Ø નમૂના 1 ની અિધસચૂના :કાિશત કરવી  Ø સeેસસ સરવનેી :ારિંભક તારીખ 

 

9. વળતર તેમજ પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય માટેની પા\તા અને ગાઇડલાઇeસ  

Ø િનધાSPરત તારીખ પછી ઇરાદાપૂવSક :ોજે;ટ િવXતારમાં Xથાયી થતી yયિ;તઓ કોઈપણ :કારના વળતર કે સહાય મળેવવા 

હ;કદાર બનશે નહé. 

Ø ટાઇટલ ધારકો અને િબન-ટાઇટલ ધારકો બંને માટે હ;કદાવાનંુ એકમ પPરવારને ગણવામાં આવશ.ે 

Ø ટાઇટલ ધારકો વળતર અને પુન:વસવાટ તેમજ પુન:Xથાપન સહાય માટે પા\ ગણાશે. 

Ø િબન-ટાઇટલ ધારકોના અસરsXત પPરવારજનો તેમણે પેશકદમીથી કે અeય રીતે પચાવી પાડલે જમીનના વળતર માટે હ;કદાર 

બનશે નહé. તેઓ પેશકદમી કરીને/દબાણથી પચાવી પાડેલ જમીન પરના બાંધકામ અને અeય િમલકતોનો ખચS 

િવXથાિપત/બèર êકંમતે (ëjલાની છેjલી ભાવ સૂિચ [SOR] અનુસાર ન;કી કરેલ) મેળવવા હ;કદાર બનશે િસવાય કે તેમણે 

વાïષSક રકમ કે રોજગારીની પસંદગી કરેલ હોય.  ઉપરાંત હ;કદાવાની ગણતરી પેટનS અનુસાર તેઓ ટાઇટલધારકો જેટલી 

પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપનની સહાય મેળવવા હ;કદાર બનશ.ે 

Ø સેeસર સરવ ેદરિમયાન Xથળ પર ઉપલóધ ન હોવાને કારણે કે બીè કોઈ કારણે અસરsXત પPરવારજનોની ગણતરી થઈ શકી 

ન હોય પણ તેઓ િનધાSPરત તારીખે કે તે પહેલા અસરsXત Xથળ પર તેમનંુ Xથાિયòવ હોવાના માeય આધાર-પુરાવા/દXતાવેજો 

તેમની પાસે હોય તો તેમને ઉિચત ખરાઈને આધારે :ોજે;ટ અસરsXત yયિ;તઓ તરીકે ગણવામાં આવશે. 

Ø િવિવધ વગSજૂથના અસરsXત પPરવારોને વળતર તેમજ પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય હ;કદાવા માટેની ગણતરીની 

પેટનS અનુસાર મળવાપા\ થશ.ે 

Ø બાંધકામ/માળખંુ હટાવવા માટે આવôયક નોPટસ મöયા પછી બાંધકામ/માળખાને િવખેરી નાAયા તારીખથી 15 Pદવસની અંદર 

:ોજે;ટ અસરsXત પPરવારો તેમની વેરિવખેર સામsી બચાવીને પાછી મેળવી લવેા હ;કદાર બનશે.  

Ø અસરsXત yયિ;તઓને સંબંિધત કાયદા હઠેળ િનધાSPરત તારીખ પહેલા ખાલી કરવાની નોPટસ પાઠવવામાં આવી હોય તેવા 

કેસો અને કાયદાની અદાલતમાં પડતર હોય તેવા કેસોમાં અસરsXત પPરવારની પા\તા અદાલત rવારા ન;કી કરવામાં આવેલ 

વXતુ િXથિત અનુસાર õયાનમાં લવેામાં આવશ ેઅને તદઅનુસાર તેની/તેણીની પા\તા ન;કી કરવામાં આવશ.ે  

Ø વધારાની સહાય માટે પા\તા ધરાવતી અúયંત દયનીય િXથિત ધરાવતી yયPકઓ દાખલા તરીકે, આધાર િવનાની વૃrધ yયિ;ત, 

મિહલા ઘરની મુAય yયિ;ત હોય તેવા પPરવારો, અનાથ, બેસહારા, િવધવા, એકલી રહેતી X\ી, શારીPરક રીતે િવકલાંગ વગેરે 

પાસે દXતાવëે પુરાવા ઉપલóધ નથી તેવા સંજોગોમાં ખરાઈપા\ દXતાવજેો કે Xથાિનક સંXથા કે સમદુાય rવારા :માિણક 

કરેલ િવùવસનીય :Pvયાને આધારે તેમની ખરાઇ કરવામાં આવશ.ે  

Ø બાંધકામો અને અeય Xથાયી સંપિû/િમલકતોની આકારણી :માિણત આકારણીકાર rવારા ઘસારાને લાગંુ પાüયા િવના ચાલુ 

વષSના ભાવોની સૂિચને õયાનમાં રાખીને છેjલે ચાલતા બèર ભાવોને આધારે ન;કી કરવામાં આવશે.  ભાવોની સૂિચમાં નિહ 

આવરી લેવામાં આવલે વXતુઓની આકારણી આવી વXતુઓના :વતSમાન બèર ભાવો અનુસાર કરવાની રહેશે. ભાવોની સૂિચ 

Ø અનુસૂિચત જનèિતઓ અને અeય પરંપરાગત વનવાસીઓ (વન અિધકારોની 

Xવીકૃિત)નો અિધિનયમ, 2006 

Ø ભારતનંુ રાજપ\, અસાધારણ, S.O 425(E), sામીણ િવકાસ મં\ાલયની તારીખ 9મી ફે†ુઆરી 

2016ની અિધસૂચના 

Ø પંચાયત અિધિનયમ (સૂિચત િવXતારો સુધી લંબાયેલ), 1996ની જોગવાઈઓ 

5.  આંતરરાિÇય માગSદશSક 

િસrધાંતો 

Ø èપાન ઇeટરનેશનલ કોઓપરેશન એજeસી (JICA) પયાSવરણીય અને સામાિજક િનસબતો માટેની 

ગાઇડલાઇeસ, 2010 

Ø િવùવ બેeક OP.4.12 અને 4.10 ગાઇડલાઇeસ 
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ઉપલóધ ન હોય તેવા સંજોગોમાં ભાવોની સૂિચને ચાલું વષSના ભાવોની નëક લાવે તેવી અનુકૂળ પrધિત અપનાવવામાં 

આવશે. 

Ø વૃ&ો અને ઉભા પાકની આકરણી નીચેનાને આધારે કરવામાં આવશે: 

ફળો આપતા વૃ&ો અને છોડ માટે - િજjલા બાગાયત િવભાગ 

ઇમારતી લાકડાના વૃ&ો માટે - િજjલા વન િવભાગ  

ઉભા પાકો માટે - િજjલા કૃિષ િવભાગ 

Ø િબન-માિલકીહ;ક ધારકોના કેસમાં સીધા :ોજે;ટ સûામંડળ rવારા કે કલે;ટર¢ીના પરામશSમાં રહીને સાનુકૂળ યો£ય :Pvયા 

અપનાવીને બાંધકામ અને અeય સંપિûઓની બèર êકંમત ચૂકવવામાં આવશે.  

Ø :ોજે;ટ અસરsXત પPરવારો (માિલકીહ;ક ધારકો અને િબનમાિલકીહ;ક ધારકો બંને) જમીન અને બાંધકામ બંને માટે વળતર 

કે વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય કે પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય મöયાની તારીખથી 16 મિહનાની 

અંદર, અસરsXત yયિ;તના નામે કે તેમના ëવનસાથીના નામે કે અસરsXત yયિ;ત અને ëવનસાથીના સયંુ;ત નામે વળતર 

અથવા પુન:વસવાટ અને પુન:Xથાપન સહાય તરીકે મળલે મહûમ કુલ રકમને આિધન વૈકિjપક જમીન, બાંધકામ (રહેઠાણની, 

ધંધાકીય, રહેઠાણ કમ ધંધાકીય કે અeય હેતુ માટે)ની ખરીદી માટે ચૂકવેલ Xટે§પ üયટુી પરત મળેવવા પા\ ગણાશે.
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10. માિલકીહ,ક દાવાની ગણતરીની પ5ધિત 
10.1 ગજુરાત 

અનુ. :મ નુકસાનીનો =કાર પા>તાની ક?ા માિલકીહ,ક (વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય) નIધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

જમીનની નુકસાની [ખેતી 
તેમજ િબન-ખેતીની 
(ઘરથાળ/ધંધાકીય કે અUય રીતે)] 

 

 

માલીકીહ,ક ધારક 
(TH) 

a) RFCTLARR અિધિનયમ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉbલેખ 2013નો અિધિનયમ નં. 30 તરીકે કરવામાં આવેલ છે) 
અUવયે વળતરની ચૂકવણી કયf જમીન સંપાgદત કરવામાં આવશે.   

I. jયાં જમીન આવેલી છે તે િવEતારમાં વેચાણ ખતની નIધણી કે વેચાણ માટેના કરારખત માટે ભારતીય Eટેlપ 
અિધિનયમ 1899 અનુસાર બoર ભાવ.  

                                 અથવા  

આસપાસના નpકના િવEતારમાં એના જેવી જમીન માટે પાછલા 3 વષsના વેચાણ ખતના મહtમ 50% સુધી 
િનધાsgરત સરેરાશ વેચાણ vકંમત.   

                                       અથવા 

oહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કંપનીઓ માટે સંમત થયેલ રકમ 

                                  જે પકૈી વધ ુહોય ત ે

II. વtા 100% નુકસાન રાહત અને અિધસૂચના (સે,શન 11) ની તારીખથી 12% zયાજ.  

III. અિધિનયમ અનુસાર ગુણક ઘટક (શહેરી િવEતારમાં 1 અને {ામીણ િવEતારમાં 2) 

2013ના અિધિનયમ નંબર 30 ની કલમ 26 અંતગsત દશાsવેલ પગલાંઓ 
અનુસાર વળતર િનધાsરણ. 

=થમ અિધસૂચના [ગુજરાતમાં RFCTLARR (ગુજરાત સંશોધન) 
અિધિનયમ, 2016ની કલમ 11]ની તારીખથી 12% zયાજનો દર લાગું 
પડશે. 

b) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનનો ખચs/સહાય 2013ના અિધિનયમ નં. 30ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર રહેશે. 

(ઓછામા ંઓછા ₹5,00,000) 

ગુજરાતમાં RFCTLARR (ગુજરાત સંશોધન) અિધિનયમ, 2016 હેઠળ 
ન,કી થયા મુજબ પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન માટેની રકમ / સહાય        
(જમીન માટે) વળતરની રકમના 50% રહેશે.   

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન માટેની ઉÄચક રકમ/સહાય 2013ના 
અિધિનયમ નંબર 30 ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર ચૂકવવાપા> રકમ કરતા 
ઓછી રહેશે નહÅ. 

c) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન 
સહાયની રકમ કે અસર{Eત પgરવારને ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ ચૂકવવાપા> રહેશે. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી 3 વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે.  
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d) આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીન ãલોટ: 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના દરેક ãલોટમાંથી મેળવેલ જમીનની ટકાવારીને આધારે અસર{Eત જમીનમાિલક 
પgરવારને એક વખત વધારાની સહાય ચૂકવવામાં આવશે. 

=ાãત કરેલ જમીન િવEતાર  વધારાની પુન:વસવાટ અન ેપુન:Eથાપન સહાય  

50% સુધી કંઇ નહÅ 

50%–75% બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 15% 

>75% બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 25% 
 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટ માટે નુકસાન રાહત, ગણુક ઘટક 
અને 12% zયાજ િવના એક વખત વધારાની પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન 
સહાય મળવાપા> રહેશે. 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટના બાકીના િવEતારની માિલકી 
જમીનમાિલક પાસે ચાલંુ રહેશે. 

 

e) જમીનના ભાગલાના સંજોગોમાં (સંપાદનને કારણે બે ભાગમાં િવભાજન) બીp બાજુનો બાકી રહી ગયેલ ãલોટ ઉપરની 
કલમ [આંિશક રીતે =ભાિવત જમીન ãલોટ માટે (d)] અનુસાર Eવતં> ãલોટ તરીકે ગણવામાં આવશે.  

ભાગલા પડેલ જમીન ãલોટો માટે પણ બીp બાજુના બાકી રહી ગયેલ 
િવEતારની માિલકી જમીનમાિલકની ચાલંુ રહેશે. 

f) એક વખતની વધારાની પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય જમીનની બoર vકંમતના 25% જેટલી. (ગુજરાત 
સરકારનો ઠરાવ :માંક : LAQ - 22-2014/54/5 તારીખ 4-04-2018)  

વળતરં માટ ેઉદાહરણíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે 

i) ધારો ક ેબoર ભાવ/જં>ી/સમંિતથી ન,કી કરલે રકમ ઉપરોકત કલમ 1(a)અનુસાર {ામીણ જમીનની vકમંત 
₹100,000 છે. 

ii) {ામીણ િવEતાર માટ ેગણુક ઘટક 2 છે તેથી ધારો ક ેત ે₹2,00,000 છે 

iii) નકુસાન પટેે રાહત (ii) ના 100%  

iv) કલુ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v) સમંત થવા બદલ વધારાની =ોóસાહક રકમ એટલ ેક ે(i) ના 25% = ₹25,000 

સમંિત માટ ેવધારાની =ોóસાહક રકમ સિહત કલુ રકમ = ₹4,25,000 

આ સહાય સંમિતથી સંપાgદત કરેલ ખાનગી જમીનને લાગું પડશે. 

2 
=ાથિમક રીતે =ાãત કરેલ જમીન 
(ખેતીની) પર આધાgરત 
પgરવારો 

અસર{Eત પgરવારો 

a) =િત અસર{Eત પgરવાર દીઠ એક વખતની ચૂકવણી ₹5 લાખ.  

b) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200).  

c) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ 
વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાયની રકમ કે અસર{Eત 
પgરવારને ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ 
ચૂકવવાપા> રહેશે. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી 3 વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે. 
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3.1 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 
 માિલકીહ,ક ધારક 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે: 

i) ધારો કે બાંધકામની આકારણી vકંમત ₹100,000 છે 

ii) (i)ના 100% નુકસાન રાહત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

iii) બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

ઘસારા િસવાય યોôય રીતે અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવોની સૂિચ 
(ભાવસૂિચ/િãલUથ એgરયા) પર આધાgરત બાંધકામની આકારણી vકંમત  

b) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

અથવા 

આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ શ,ય છે અને જો 
માિલક/કબજેદાર  બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી NHSRCL સમ? લેિખતમાં ઈÄછા 
zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની રકમ નુકસાન રાહત િવના આવા 
બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે.  

 

c) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ રહેશે.  

(સહાય વળતરની રકમના પચાસ ટકા (50%) (બાધંકામ અન ેઅUય સપંિt માટે) અથવા ભૌિતક િવEથાપનને આધાર ે
₹1,43,200 સધુીરહેશ ે= ₹43,200 (િનવાsહઅનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + ₹50,000 (પુન:વસવાટભòથુ)ં 
જેવધુહોયતરેહશે)ે 

ગુજરાત માટે પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનની રકમ/સહાય RFCTLARR 
(ગુજરાત સંશોધન) અિધિનયમ, 2016 ની કલમ 27 હેઠળ િનધાsgરત કયાs 
મુજબ વળતરની રકમના (બાંધકામ અને અUય િમલકતો માટે) રહેશે. 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનની  ઉÄચક રકમ/સહાય 2013ના અિધિનયમ નં. 
30 ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર ચૂકવવાપા> રકમ કરતા ઓછી રહેશે નહÅ. 

3.1(a) અન ે3.1(b) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

d) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી 
આવાસ યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના 
ધારાધોરણો અને દરો અનુસાર સરખી રકમ. 

 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 
અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ. 

 

e) માિલકીહ,ક ધારકો 5વારા ખરીદેલ જમીન કે મકાનની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને બીp અUય ફી Sl ની કલમ 
4 ના મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે.  નં. 1. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી 3 વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે. 

f) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

   g) બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની 
તારીખે/કે તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આãયા પછી કરવામાં આવશે. 

3.2 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 

પેશકદમીવાળા, 
વસવાટીઓ 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ ગણતરી 
નીચે મુજબ છે: 

i. બાંધકામની આકારણી vકંમત ધારો કે ₹70,000 છે 

બાંધકામની આકારણી vકંમત ઘસારા િવના અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવ 
સૂિચ/િãલUથ એરીયાને આધારે રહેશે.  
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ii. નુકસાન રાહત (i) ના 100% ધારો કે ₹70,000 છે 

iii. બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

b) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત ₹50,000 
નીનાણાકીયસહાય 

જેમાં હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનની આવõયકતા છે. 

c) 1 વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 

d) એક વખતનંુ પુન:વસવાટ ભòથંુ ₹50,000 
 

 3.2(a) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

e) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી આવાસ 
યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો 
અનુસાર સરખી રકમ. 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 

અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ.4 

f) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

g) બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની 
તારીખે/કે તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.1 
વાિણિjયક/ઔöોિગક 
બાંધકામની નુકસાની  

 માિલકીહ,ક ધારક 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર નમૂનાíપ ગણતરી 
નીચે મુજબ છે: 

i. ધારો કે બાંધકામની આકારણી vકંમત ₹100,000 છે 

ii. નુકસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

iii. બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹1,00,000 

બાંધકામની આકારણી vકંમત ઘસારા િવના અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવ 
સૂિચ/િãલUથ એરીયાને આધારે રહેશે.  

b) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

અથવા 

આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ કોઈ જોખમ િવના 
શ,ય છે અને જો માિલક/કબજેદાર બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી NHSRCL સમ? 
લેિખતમાં ઈÄછા zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની રકમ નુકસાન રાહત િવના 
આવા બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે.  

 

                                                             
4વૈકિbપક આવાસ તરીકે {ામીણ િવEતારમાં IAY ના ધારાધોરણો અનુસાર અને શહેરી િવEતારમાં ઓછામાં ઓછા 50 ચો.મી.માં બાંધલે ઘર/§લેટ અથવા જેઓ પાસે રહવેા માટે ઘરથાળની કોઈ જમીન નથી અને જેઓ પુન:Eથાિપત 
થવા માગે છે અને જો િવકbપ પસદં કય• હોય તો, ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ({ામીણ િવEતારમાં ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ભારત સરકારની IAYના માપદંડો અનુસાર ₹70,000 અને શહેરી િવEતારમાં ₹1,50,000 રહશેે). 
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c) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનનો ખચs/સહાય 2013ના અિધિનયમ નં. 30ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર રહેશે. 

(સહાય વળતરની રકમના પચાસ ટકા (50%) (બાધંકામ અન ેઅUય સપંિt માટ)ે અથવા ભૌિતક િવEથાપનન ેઆધારે 
₹1,43,200 સધુીરહશે ે= ₹43,200 (િનવાsહઅનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + ₹50,000 
(પુન:વસવાટભòથુ)ં જેવધુહોયતરેહશે)ે 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનની રકમ/સહાય RFCTLARR (ગુજરાત 
સંશોધન) અિધિનયમ, 2016 ની કલમ 27 હેઠળ િનધાsgરત કયાs મુજબ 
વળતરની રકમના (બાંધકામ અને અUય િમલકતો માટે) રહેશે. 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપનની  ઉÄચક રકમ/સહાય 2013ના અિધિનયમ નં. 
30 ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર ચૂકવવાપા> રકમ કરતા ઓછી રહેશે નહÅ. 

d) માિલકીહ,ક ધારક 5વારા નIધાવવામાં આવેલ વાિણિjયક/ઔöોિગક બાંધકામની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને 
બીp અUય ફી Sl ની કલમ 4 ના મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં 
આવશે.  નં. 1. 

 

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

   
f) વાિણિjયક બાંધકામ/એ,મ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક બાંધકામ/એકમ ખાલી 

કરવા 6 મિહના એડવાUસ નોgટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની 
તારીખે/કે તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની  

પેશકદમીવાળા, 
વસવાટીઓ 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. 

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે 

i. ધારો ક ેબાધંકામની આકારણી vકમંત ₹1,00,000 છે 

ii. (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો ક ે₹100,000 છે 

iii. બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000  

બાંધકામની આકારણી vકંમત ઘસારા િવના અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવ 
સૂિચ/િãલUથ એરીયાને આધારે રહેશે.  

b) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત ₹50,000 
નીનાણાકીયસહાય 

જેમાં હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનની આવõયકતા છે. 

c) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 
બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

d) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે વેપારી ફેgરયાને એક વખત ₹25,000નીનાણાકીયસહાય.   

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

f) વાિણિjયક એ,મ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક એકમ ખાલી કરવા 6 મિહના એડવાUસ 
નોgટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની 
તારીખે/કે તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

   g) એક વખતનંુ પુન:વસવાટ ભòથંુ ₹50,000   

5.1 રહેઠાણના મકાનની નુકસાની ભાડુઆતો  રહઠેાણ માટ:ે  
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a) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત ₹50,000 
નીનાણાકીયસહાય 

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹4000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹5000/=િતમાસછ (6) માસમાટ.ે 

c) મકાન ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ. 

5.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

વાિણિjયક માટ:ે 

a) ધંધાના મકાનમાં રાખેલ ધંધાકીય અને અUય સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય.  

b) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે એક વખત ₹25,000નીરકમનીનાણાકીયસહાય.  

c) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

d) ધંધાકીય મકાન ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 

 

5.3 
અUય બાંધકામ/મકાનની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

અUય: 

a) અસર{Eત બાંધકામ/મકાનમાં રાખેલ સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે એક વખત ₹50,000 નીનાણાકીયસહાય.  

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

c) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 

 

6 રોજગારીનંુ નુકસાન 

¶મpવી 
(કામદાર/િબન-ખેતી 
zયવસાય/એકમના 
કમsચારી) 

a) 1 વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200)  

7 વૃ?ો, પાક, નાના છોડનંુ વાવેતર 
માિલકીહ,ક ધારક, 
પેશકદમીવાળા, 
વસવાટી 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 20 અનુસાર અસ{Eત વૃ?ો માટે વળતર  

અથવા 

NHSRCL અસર{Eત પgરવારોને ઈમારતી લાકડાની vકંમતનંુ પૂરેપૂúં વળતર આપવાને બદલે વૃ?ોના ઈમારતી લાકડાની 
vકંમતના 25% રકમ આપીને વૃ?ો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી આપશે/આપી શકશે. 

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

i. વૃ?ોની આકારણી vકમંત ધારો ક ે₹1000 છે 

ii. (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો ક ે₹1000 છે 

iii. વૃ?ો માટ ેકલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસર{Eત પgરવારો વૃ?ો લઈ oય છે તો તવેા સજંોગોમાં વળતર = ₹ 500 

=ાãત કરેલ જમીન સાથે સંકળાયેલ વૃ?ો, પાક અને છોડની આકારણી vકંમત 
સંબંિધત ખાતા 5વારા ઘસારાના પgરબળને ®યાનમાં લીધા િસવાય ગણવામાં 
આવશે. 

ઈમારતી વૃ?ોની આકારણી vકંમત - વન ખાતા 5વારા 

ઉભા પાકો - કૃિષ ખાતા 5વારા 

ફળ આપતા વૃ?ો, છોડ વગેરે - બાગાયત ખાતા 5વારા 

b) ફળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી માટે અસર{Eત zયિ,તને >ણ મિહનાની એડવાUસ નોgટસ  
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8 ઢોરવાડા/નાનકડી હાટડીઓ  
માિલકીહ,ક ધારક અને 
િબન-માિલકી હ,ક ધારક 
(પેશકદમીવાળા, ફેgરયા) 

a) પશુધન અથવા નાની દુકાન, જે લાગું પડે તેને પુન:Eથાિપત/Eથળાંતgરત કરવા માટે અિધસૂચનાથી oહેર કરેલ અને 
મહtમ ₹25,000 સુધીસરકારનેઉિચતલાગેતેટલીરકમનંુએકવખતનંુવળતર. 

નાનકડી હાટડીઓમાં નાની દુકાનો, વકs શેડ, zયાપારી gકઓEક, નાની 
ઝંુપડીઓ અને અUય કામચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નુકસાન િવના બીજે 
ખસેડી શકાય છે) કે જેમાં ધંધો ચલાવવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થશે. 

‘નાનકડી હાટડી’ના વગsમાં સહાય મેળવતા હ,કધારક પ?ો ઉÄચક રકમ 
ચૂકવવાને પા> ગણવામાં આવશે નહÅ. 

b) નાનકડી હાટડીઓ માટે 3 માસના સમયગાળા (દુકાન ફરીથી ઉભી કરવા લાગતો સમય) માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹ 
3600/=િતમાસએટલેક₹ે10,800 

 

c) બાંધકામ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 gદવસનો નોgટસ સમયગાળો  

9 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

માિલકીહ,ક ધારક, 
ફેgરયા, 
પેશકદમીવાળામાં 
આવતા સંભિવત 
અસર{Eત પgરવારો 

a) તમામ સંભિવત અસર{Eત પgરવારોને એક વખતની ₹100,000 નીનાણાકીયસહાય. 

સંભિવત અસર{Eતોમાં સામેલ છે પgરવારના વડા જેઓ અનુસૂિચત oિત, 
અનુસૂિચત જનoિતના છે (સૂિચત િવEતારમાં િવEથાપન સિહત), WHH 
(િવધવા, óય,ત E>ી, એકલી રહેતી E>ી વગેરે), િવકલાંગો, BPL, 65થી વધુ 
વયની zયિ,તઓ જેમને મદદ કરવા માટે નpકના કોઈ પgરવારજનો નથી.  

10 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

દરેક અસર{Eત 
પgરવારમાંથી એક સÑય  

a) પgરવારના વડા અથવા તેના પgરવારના કોઇ સÑયને તેની/તેણીની ઇÄછાનુસાર (શ,ય એટલા =માણમાં) ડેરી, મરઘા ઉછેર, 
કોlãયુટર, ઇલેિ,Øકલ/ઇલે,Øોિનક સાધનોના gરપેરÅગ વગેરેમાં સંબંિધત કૌશbય/zયવસાયની તાલીમ. તાલીમ સંબંિધત 
તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. 

 

11 
સામુદાિયક માળખાકીય 
સુિવધાઓ અને સિહયારા 
સંપિt સંસાધનોની નુકસાની 

અસર{Eત સમુદાયો 
અને જૂથો 

 

b) સામુદાિયક માળખાકીય સુિવધાઓના પુન:બાંધકામ/પુન:Eથાપન અને સિહયારા સંપિt સંસાધનોના =િતEથાપન માટે 
વળતર/સહાય Eથાિનક સમુદાયના સંપરામશsમાં રહીને કરવામાં આવશે. તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં 
આવશે. 
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10.2. દાદરા અન ેનગર હવલેી 

અનુ. 
:મ 

નુકસાનીનો =કાર પા>તાની ક?ા માિલકીહ,ક (વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય) નIધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

જમીનની નુકસાની [ખેતી તેમજ 
િબન-ખેતીની (ઘરથાળ/ધંધાકીય 
કે અUય રીતે)] 

 

 

 માિલકીહ,ક ધારક - TH 

a) RFCTLARR અિધિનયમ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉbલેખ 2013નો અિધિનયમ નં. 30 તરીકે કરવામાં આવેલ છે) 
અનુસાર વળતરની ચૂકવણી કયf જમીન સંપાgદત કરી લેવામાં આવશે.   

I. જમીન jયાં આવેલી છે તે િવEતારમાં વેચાણ માટે વેચાણ ખત અથવા કરારખતની નIધણી માટે ભારતીય 
Eટેlપ અિધિનયમ 1899 અનુસાર બoર vકંમત  

                                 અથવા  

આસપાસના નpકના િવEતારમાં એના જેવી જમીન માટે પાછલા 3 વષsના વેચાણ ખતના મહtમ 50% સુધી 
િનધાsgરત સરેરાશ વેચાણ vકંમત.  

                                  અથવા 

oહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કંપનીઓ માટે સંમિતથી ચૂકવવામાં આવેલ રકમ 

                                  જે વધાર ેહોય ત.ે 

II. વtા 100% નુકસાન રાહત અને અિધસૂચના (સે,શન 4 અિધસૂચના)ની તારીખથી 12% zયાજ    

III. અિધિનયમ મુજબ ગુણક ઘટક (શહેરી િવEતારમાં 1 અને {ામીણ િવEતારમાં 2). 

RFCTLARR  અિધિનયમ 2013 ની કલમ 26 અંતગsત દશાsવેલ પગલાંઓ 
અનુસાર વળતર િનધાsરણ.  

દા.ન.હ.માં સે,શન 4 =થમ અિધસૂચનાની તારીખથી 12% zયાજ લાગું 
પડશે. 

.  

b) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ 
રહેશે.  

                  (મહtમ ઉÄચક રકમ ₹5,00,000) 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન રકમ/સહાય RFCTLARR અિધિનયમ, 
2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ ચૂકવવાપા> રહેશે. 
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c) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન 
સહાયની રકમ કે અસર{Eત પgરવારને ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ ચૂકવવાપા> રહેશે. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર 
કરી શકાશે.   

 

 

 

d) આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીન ãલોટ: 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના દરેક ãલોટમાંથી મેળવેલ જમીનની ટકાવારીને આધારે અસર{Eત જમીનમાિલક 
પgરવારને એક વખત વધારાની સહાય NHSRCLચૂકવશે. 

=ાãત કરેલ જમીન િવEતાર  વધારાની પુન:વસવાટ અન ેપુન:Eથાપન સહાય  

50% સુધી કંઇ નહÅ 

50%–75% બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 15% 

75% કરતા વધારે બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 25% 
 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટ માટે નુકસાન રાહત, ગુણક ઘટક અન ે
12% zયાજ િવના એક વખત વધારાની પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય 
મળવાપા> રહેશે. 
આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટના બાકીના િવEતારની માિલકી 
જમીનમાિલક પાસે ચાલંુ રહેશે. 

 

e) જમીનના ભાગલાના સંજોગોમાં (સંપાદનને કારણે બે ભાગમાં િવભાજન) બીp બાજુનો બાકી રહી ગયેલ ãલોટ 
ઉપરની કલમ [આંિશક રીતે =ભાિવત જમીન ãલોટ માટે (d)] અનુસાર Eવતં> ãલોટ તરીકે ગણવામાં આવશે.   

ભાગલા પડેલ જમીન ãલોટો માટે પણ બીp બાજુના બાકી રહી ગયેલ 
િવEતારની માિલકી જમીનમાિલકની ચાલંુ રહેશે. 

   

f) એક વખતની વધારાની પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય વળતરની રકમના 25% જેટલી.  

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

i) ધારો ક ેબoર ભાવ/જં>ી/સમંિતથી ન,કી કરલે રકમ ઉપરોકત કલમ 1(a)અનુસાર {ામીણ જમીનની 
vકમંત ₹100,000 છે. 

ii) {ામીણ માટ ેગણુક ઘટક 2 છે ધારો ક ે₹2,00,000 

iii) નકુસાન પટેે રાહત (ii) ના 100% 

iv) કલુ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v) સમંત થવા બદલ વધારાની =ોóસાહક રકમ એટલ ેક ે(i) ના 25% = ₹1,00,000 

સમંિત માટ ેવધારાની =ોóસાહક રકમ સિહત કલુ રકમ = ₹5,00,000 

આ સહાય સંમિતથી સંપાgદત કરેલ ખાનગી જમીનને લાગું પડશે. 

 

2 
=ાથિમક રીતે =ાãત કરેલ જમીન 
(ખેતીની) પર આધાgરત 
પgરવારો 

અસર{Eત પgરવારો  

a) =િત અસર{Eત પgરવાર દીઠ એક વખતની ચૂકવણી ₹ 5,00,000.  

b) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹ 3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200).  

c) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ વળતર 
અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાયની રકમ કે અસર{Eત પgરવારને 
ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ ચૂકવવાપા> રહેશે. 
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Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર 
કરી શકાશે. 

3.1 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 

અસર{Eત પgરવાર 
(માિલકીહ,ક ધારક) 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર.  

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

i) ધારો ક ેબાધંકામની આકારણી vકમંત ₹100,000 છે 

ii) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો ક ે ₹100,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

માUય આકારણીકતાs 5વારા ઘસારા િસવાય યોôય રીતે અöતન કરેલ લાગું 
પડતી ભાવ સૂિચ પર આધાgરત બાંધકામની આકારણી vકંમત  

b) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

 

અથવા 

આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ શ,ય છે અને જો 
માિલક/કબજેદાર બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી NHSRCL સમ? લેિખતમાં ઈÄછા 
zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની રકમ નુકસાન રાહત િવના આવા 
બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે.  

 

c) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ 
રહેશે. નમૂનાíપ ગણતરી નીચે મુજબ છે   

ભૌિતક િવEથાપનન ે આધાર ે ₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (િનવાsહઅનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + 
₹50,000 (પનુ:Eથાપનભòથુ)ં  

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ 2103ના અિધિનયમ 
નં.30 ની બીp અનુસૂિચ મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. 

3.1(a) અન ે3.1(b) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

d) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી આવાસ 
યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો 
અનુસાર સરખી રકમ. 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 

અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ.5 

e) માિલકીહ,ક ધારકો 5વારા ખરીદેલ જમીન કે મકાનની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને બીp અUય ફી Sl ની કલમ 4 ના 
મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. નં. 1. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર 
કરી શકાશે. 

 

   f) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.   

                                                             
5 વૈકિbપક આવાસ તરીકે {ામીણ િવEતારમાં PMAY ના ધારાધોરણો અનુસાર અને શહેરી િવEતારમાં ઓછામાં ઓછા 50 ચો. મીટરમાં બાંધેલ ઘર/§લેટ અથવા જેઓ પાસે રહેવા માટે ઘરથાળની કોઈ જમીન નથી અને જેઓ પુન:Eથાિપત થવા માગે છે અને જો િવકbપ પસંદ કય• હોય 
તો, ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ({ામીણ િવEતારમાં ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ભારત સરકારની PMAY ના માપદંડો અનુસાર ₹70,000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹1,50,000 રહેશે). 
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   g) બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 
બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

3.2 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 

પેશકદમીવાળા, 
વસવાટીઓ  

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

i) બાંધકામની આકારણી vકંમત ધારો કે ₹70,000 છે 

ii) (i) ના 100% નુકસાન રાહત ધારો કે ₹70,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

ઘસારા િસવાય યોôય રીતે અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવોની સૂિચ પર 
આધાgરત બાંધકામની આકારણી vકંમત  

b) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય 

હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનના સંજોગોમાં ₹1,43,200 સુધી. c) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 

d) એક વખતનંુ પુન:Eથાપન ભòથંુ ₹50,000/ 

 

3.2(a) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

e) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી આવાસ 
યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના ધારાધોરણો અને 
દરો અનુસાર સરખી રકમ. 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 
અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ. 

f) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

g) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.1 
વાિણિjયક/ઔöોિગક 
બાંધકામની નુકસાની  

 માિલકીહ,ક ધારક 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 20 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

(i) ધારો કે બાંધકામની આકારણી vકંમત ₹100,000 છે 

(ii) નુકસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાંધકામની આકારણી ઘસારા િવના લાગું પડતા ભાવોની સૂિચ/િãલUથ 
એgરયાને આધારે કરવામાં આવશે. 

b) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

અથવા 
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આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ કોઈ જોખમ 
િવના શ,ય છે અને જો માિલક/કબજેદાર બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી NHSRCL 
સમ? લેિખતમાં ઈÄછા zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની રકમ નુકસાન 
રાહત િવના આવા બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ તરીકે ચૂકવવામાં 
આવશે.  

c) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાય RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ રહેશે. 

ભૌિતક િવEથાપનને આધાર ે₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (િનવાsહ અનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + 
₹50,000 (પનુ:Eથાપનભòથુ)ં 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન માટેની ઉÄચક રકમ/સહાય 2013ના 
અિધિનયમ નંબર 30 ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર ચૂકવવાપા> રકમ કરતા 
ઓછી રહેશે નહÅ. 

d) માિલકીહ,ક ધારક 5વારા નIધાવવામાં આવેલ વાિણિjયક/ઔöોિગક બાંધકામની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને બીp 
અUય ફી Sl ની કલમ 4 ના મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. નં. 
1. 

 

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

   
f) વાિણિjયક બાંધકામ/એ,મ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક બાંધકામ/એકમ ખાલી કરવા 6 

મિહના એડવાUસ નોgટસ 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની  

અસર{Eત પgરવાર (િબન-
માિલકીહ,ક ધારક - 
પેશકદમીવાળા, ફેgરયા) 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 20 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

i) બાંધકામની આકારણી vકંમત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

iii) (i)ના 100% નુકસાન રાહત ધારો કે  ₹1,00,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાંધકામની આકારણી ઘસારા િવના લાગું પડતા ભાવોની સૂિચ/િãલUથ 
એgરયાને આધારે કરવામાં આવશે. 

b) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય 

જેમાં હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનની આવõયકતા છે. 

c) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 
બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે.  

d) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે વેપારી ફેgરયાને એક વખત ₹25,000નીનાણાકીયસહાય.   

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

f) વાિણિjયક બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક એકમ ખાલી કરવા માટે 6 
મિહનાની નોgટસ  

g) એક વખતનંુ પુન:Eથાપન ભòથંુ ₹ 50,000 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 
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બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

5.1 રહેઠાણના મકાનની નુકસાની ભાડુઆતો 

રહઠેાણ માટ:ે 

a) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય.  

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹4000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹5000/=િતમાસછ (6) માસમાટ.ે 

c) મકાન ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ. 

 

5.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

વાિણિjયક માટ:ે 

a) ધંધાના મકાનમાં રાખેલ ધંધાકીય અને અUય સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય.  

b) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે એક વખત ₹25,000નીરકમનીનાણાકીયસહાય.  

c) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

d) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 

 

5.3 
અUય બાંધકામ/મકાનની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

અUય: 

a) અસર{Eત બાંધકામ/મકાનમાં રાખેલ સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે એક વખત ₹50,000 
નીનાણાકીયસહાય.  

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

c) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 

 

6 રોજગારીનંુ નુકસાન 
¶મpવી (કામદાર/િબન-
ખેતી zયવસાય/એકમના 
કમsચારી) 

a) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200).  

7 વૃ?ો, પાક, નાના છોડનંુ વાવેતર 
માિલકીહ,ક ધારક, 
પેશકદમીવાળા, વસવાટી 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર અસર{Eત વૃ?ો માટે વળતર.  

અથવા 

NHSRCL અસર{Eત પgરવારોને ઈમારતી લાકડાની vકંમતનંુ પૂરેપૂúં વળતર આપવાને બદલે વૃ?ોના ઈમારતી 
લાકડાની vકંમતના 25% રકમ આપીને વૃ?ો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી આપશે/આપી શકશે. 

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

(i) વૃ?ોની આકારણી vકમંત ધારો ક ે₹1000 છે 

(ii) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો ક ે₹1000 છે 

=ાãત કરેલ જમીન સાથે સંકળાયેલ વૃ?ો, પાક અને છોડની આકારણી vકંમત 
સંબંિધત ખાતા 5વારા ઘસારાના પgરબળને ®યાનમાં લીધા િસવાય ગણવામાં 
આવશે. 

ઈમારતી વૃ?ોની આકારણી vકંમત - વન ખાતા 5વારા 

ઉભા પાકો - કૃિષ ખાતા 5વારા 

ફળ આપતા વૃ?ો - બાગાયત ખાતા 5વારા 
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વૃ?ો માટ ેકલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસર{Eત પgરવારો વૃ?ો લઈ oય છે તો તવેા સજંોગોમાં વળતર = ₹ 500 

b) ફળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી માટે અસર{Eત zયિ,તને >ણ મિહનાની એડવાUસ નોgટસ.  

8 ઢોરવાડા/નાનકડી હાટડીઓ  
માિલકીહ,ક ધારક, 
પેશકદમીવાળા, વસવાટી 

a) પશુધન અથવા નાની દુકાન, જે લાગું પડે તેને પુન:Eથાિપત/Eથળાંતgરત કરવા માટે અિધસૂચનાથી oહેર કરેલ અને 
મહtમ ₹25,000 સુધીસરકારનેઉિચતલાગેતેટલીરકમનંુએકવખતનંુવળતર. 

નાનકડી હાટડીઓમાં નાની દુકાનો, વકs શેડ, zયાપારી gકઓEક, નાની 
ઝંુપડીઓ અને અUય કામચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નુકસાન િવના બીજે 
ખસેડી શકાય છે) કે જેમાં ધંધો ચલાવવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થશે. 

‘નાનકડી હાટડી’ના વગsમાં સહાય મેળવતા હ,કધારક પ?ો ઉÄચક રકમ 
ચૂકવવાને પા> ગણવામાં આવશે નહÅ.               

b) નાનકડી હાટડીઓ માટે 3 માસના સમયગાળા (દુકાન ફરીથી ઉભી કરવા લાગતો સમય) માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹ 
3600/=િતમાસએટલેક₹ે10,800 

 

c) બાંધકામ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 gદવસનો નોgટસ સમયગાળો  

9 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

માિલકીહ,ક ધારક, 
વસવાટી, પેશકદમીવાળામાં 
આવતા સંભિવત 
અસર{Eત પgરવારો  

a) તમામ સંભિવત અસર{Eત પgરવારોને એક વખતની ₹100,000 નીનાણાકીયસહાય. 

સંભિવત અસર{Eતોમાં સામેલ છે પgરવારના વડા જેઓ અનુસૂિચત oિત, 
અનુસૂિચત જનoિતના છે (સૂિચત િવEતારમાં િવEથાપન સિહત), WHH 
(િવધવા, óય,ત E>ી, એકલી રહેતી E>ી વગેરે), િવકલાંગો, BPL, 65થી વધુ 
વયની zયિ,તઓ જેમને મદદ કરવા માટે નpકના કોઈ પgરવારજનો નથી. 

10 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

દરેક અસર{Eત 
પgરવારમાંથી એક સÑય  

a) પgરવારના વડા અથવા તેના પgરવારના કોઇ સÑયને તેની/તેણીની ઇÄછાનુસાર (શ,ય એટલા =માણમાં) ડેરી, મરઘા 
ઉછેર, કોlãયુટર, ઇલેિ,Øકલ/ઇલે,Øોિનક સાધનોના gરપેરÅગ વગેરેમાં સંબંિધત કૌશbય/zયવસાયની તાલીમ. તાલીમ 
સંબંિધત તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. 

 

11 
સામુદાિયક માળખાકીય 
સુિવધાઓ અને સિહયારા 
સંપિt સંસાધનોની નુકસાની 

અસર{Eત સમુદાયો અને 
જૂથો 

 

a) સામુદાિયક માળખાકીય સુિવધાઓના પુન:બાંધકામ/પુન:Eથાપન અને સિહયારા સંપિt સંસાધનોના =િતEથાપન માટે 
વળતર/સહાય Eથાિનક સમુદાયના સંપરામશsમાં રહીને કરવામાં આવશે. તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં 
આવશે. 

 

 
 
 
 

10.2 માિલકીહ,ક દાવાની ગણતરીની પ5ધિત - મહારા± 

અનુ. 
:મ 

નુકસાનીનો =કાર પા>તાની ક?ા માિલકીહ,ક (વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય) નIધ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

જમીનની નુકસાની [ખેતી 
તેમજ િબન-ખેતીની 
(ઘરથાળ/ધંધાકીય કે અUય 
રીતે)] 

 

 

 માિલકીહ,ક ધારક - TH 

a) RFCTLARR અિધિનયમ, 2013 (હવે પછી જેનો ઉbલેખ 2013નો અિધિનયમ નં. 30 તરીકે કરવામાં આવેલ 
છે) અનુસાર વળતરની ચૂકવણી કયf જમીન સંપાgદત કરી લેવામાં આવશે.  

I. જમીન jયાં આવેલી છે તે િવEતારમાં વેચાણ માટે વેચાણ ખત અથવા કરારખતની નIધણી માટે ભારતીય 
Eટેlપ અિધિનયમ 1899 અનુસાર બoર vકંમત  

                                 અથવા  

આસપાસના નpકના િવEતારમાં એના જેવી જમીન માટે પાછલા 3 વષsના વેચાણ ખતના મહtમ 50% સુધી 
િનધાsgરત સરેરાશ વેચાણ vકંમત.  

                                  અથવા 

oહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) કે ખાનગી કંપનીઓ માટે સંમિતથી ચૂકવવામાં આવેલ રકમ 

                                  જે વધાર ેહોય ત.ે 

 

II. વtા 100% નુકસાન રાહત અને અિધસૂચના (િવિવધ તહેિસલ માટે નમૂના 1 ની =િસિ5ધ)ની તારીખથી 
12% zયાજ.   

 

III. અિધિનયમ અનુસાર ગુણક ઘટક (શહેરી િવEતારમાં 1, =ાદેિશક/િવકાસ ?ે> હેઠળના િવEતારોમાં 1.5 અને 
{ામીણ િવEતારોમાં 2). 

RFCTLARR  અિધિનયમ 2013 ની કલમ 26 અંતગsત દશાsવેલ પગલાંઓ 
અનુસાર વળતર િનધાsરણ.  

=થમ અિધસૂચના (મહારા±માં નમૂનો 1) 12% zયાજ લાગું પડશે.  

b) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ 
રહેશે.  

                  (મહtમ ઉÄચક રકમ ₹5,00,000) 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ 2103ના અિધિનયમ નં.30 
ની બીp અનુસૂિચ મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. 

c) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ વળતર અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન 
સહાયની રકમ કે અસર{Eત પgરવારને ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ ચૂકવવાપા> રહેશે. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે.  

d) આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીન ãલોટ: 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના દરેક ãલોટમાંથી મેળવેલ જમીનની ટકાવારીને આધારે અસર{Eત જમીનમાિલક 
પgરવારને એક વખત વધારાની સહાય NHSRCLચૂકવશે. 

=ાãત કરેલ જમીન િવEતાર  વધારાની પુન:વસવાટ અન ેપુન:Eથાપન સહાય  

50% સુધી કંઇ નહÅ 

50% -75% બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 15% 

આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટ માટે નકુસાન રાહત, ગણુક ઘટક અન ે
12% zયાજ િવના એક વખત વધારાની પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાય 
મળવાપા> રહેશે. 
આંિશક રીતે =ાãત કરેલ જમીનના ãલોટના બાકીના િવEતારની માિલકી 
જમીનમાિલક પાસે ચાલંુ રહેશે. 
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75% કરતા વધારે બાકીના જમીન િવEતાર માટે વળતરની રકમના 25% 
 
e) જમીનના ભાગલાના સંજોગોમાં (સંપાદનને કારણે બે ભાગમાં િવભાજન) બીp બાજુનો બાકી રહી ગયેલ ãલોટ 

ઉપરની કલમ [આંિશક રીતે =ભાિવત જમીન ãલોટ માટે (d)] અનુસાર Eવતં> ãલોટ તરીકે ગણવામાં આવશે.  
ભાગલા પડેલ જમીન ãલોટો માટે પણ બીp બાજુના બાકી રહી ગયેલ 
િવEતારની માિલકી જમીનમાિલકની ચાલંુ રહેશે. 

   

f) મહારા± સરકારના િનણsય :માંક SANKIRNA -03/2015/Para.Kra.34/A-2, તારીખ 12/5/2015 અUવયે 
વળતરની રકમના 25% જેટલી  એક વખતની વધારાની સહાય.   

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

i) ધારો ક ેબoર ભાવ/જં>ી/સમંિતથી ન,કી કરલે રકમ ઉપરોકત કલમ 1(a)અનુસાર {ામીણ જમીનની 
vકમંત ₹100,000 છે. 

ii) {ામીણ માટ ેગણુક ઘટક 2 છે ધારો ક ે₹2,00,000 

iii) નકુસાન પટેે રાહત (ii) ના 100% 

iv) કલુ વળતર (ii) +(iii) = ₹4,00,000 

v) સમંત થવા બદલ વધારાની =ોóસાહક રકમ એટલ ેક ે(i) ના 25% = ₹1,00,000 

સમંિત માટ ેવધારાની =ોóસાહક રકમ સિહત કલુ રકમ = ₹5,00,000 

આ સહાય સંમિતથી સંપાgદત કરેલ ખાનગી જમીનને લાગું પડશે. 

 

2 
=ાથિમક રીતે =ાãત કરેલ 
જમીન (ખેતીની) પર 
આધાgરત પgરવારો 

અસર{Eત પgરવારો  

d) =િત અસર{Eત પgરવાર દીઠ એક વખતની ચૂકવણી ₹5 લાખ.  

e) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200).  

f) અસર{Eત પgરવારો 5વારા (સંબંિધત રાjયમાં કોઈપણ Eથળની અંદર) ખરીદેલ જમીન કે મકાન પોતાના નામે કે 
અસર{Eત પgરવારના સÑય (pવનસાથી/બાળકો)ના નામે નIધણી કરાવવા માટે ચૂકવવાપા> Eટેlપ Öયુટી અને 
ચૂકવવાપા> અUય ફી દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભરપાઈ કરવામાં આવશે. 

 

િમલકતની vકંમત માટે Eટેlપ Öયુટી અને અUય ફી પેટે ચૂકવવામાં આવેલ વળતર 
અને પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન સહાયની રકમ કે અસર{Eત પgરવારને 
ખરેખર ચૂકવાયેલ રકમ બે પૈકી જે ઓછંુ હશે એટલી રકમ ચૂકવવાપા> રહેશે. 
Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે. 

3.1 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 

અસર{Eત પgરવાર 
(માિલકીહ,ક ધારક) 

a) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર.  

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

iii) ધારો ક ેબાધંકામની આકારણી vકમંત ₹100,000 છે 

iv) નકુસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો ક ે ₹100,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) +(ii) = ₹2,00,000 

માUય આકારણીકતાs 5વારા ઘસારા િસવાય યોôય રીતે અöતન કરેલ લાગું પડતી 
ભાવ સૂિચ પર આધાgરત બાંધકામની આકારણી vકંમત 

a) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

અથવા 

આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ શ,ય છે અને જો 
માિલક/કબજેદાર બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી NHSRCL સમ? લેિખતમાં 
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ઈÄછા zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની રકમ નુકસાન રાહત િવના આવા 
બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ તરીકે ચૂકવવામાં આવશે. 

b) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ 
રહેશે. નમૂનાíપ ગણતરી નીચે મુજબ છે   

ભૌિતક િવEથાપનન ે આધાર ે₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (િનવાsહઅનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + 
₹50,000 (પનુ:Eથાપનભòથુ)ં  

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાયની રકમ 2103ના અિધિનયમ નં.30 
ની બીp અનુસૂિચ મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. 

3.1(a) અન ે3.1(b) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

c) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી આવાસ 
યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના ધારાધોરણો અને દરો 
અનુસાર સરખી રકમ. 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 

અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ.6 

d) માિલકીહ,ક ધારકો 5વારા ખરીદેલ જમીન કે મકાનની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને બીp અUય ફી Sl ની કલમ 4 
ના મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. નં. 1. 

Eટેlપ Öયુટી અને અUય =કારની ફીની ભરપાઇ માટેનો દાવો અસર{Eત 
પgરવારોને છેbલી ચૂકવણીની તારીખથી >ણ (3) વષsના સમયગાળાની અંદર કરી 
શકાશે. 

   e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.   

   f) બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 
બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં આપી 
દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

3.2 
રહેઠાણ બાંધકામની નુકસાની  

 
પેશકદમીવાળા, વસવાટીઓ  

h) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

iv) બાંધકામની આકારણી vકંમત ધારો કે ₹70,000 છે 

v) (i) ના 100% નુકસાન રાહત ધારો કે ₹70,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹140,000 

ઘસારા િસવાય યોôય રીતે અöતન કરેલ લાગું પડતી ભાવોની સૂિચ પર 
આધાgરત બાંધકામની આકારણી vકંમત. 

i) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય. 

હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનના સંજોગોમાં ₹1,43,200 સુધી. j) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 

k) એક વખતનંુ પુન:Eથાપન ભòથંુ ₹50,000/ 

 

                                                             
6વૈકિbપક આવાસ તરીકે {ામીણ િવEતારમાં IAY ના ધારાધોરણો અનુસાર અને શહેરી િવEતારમાં ઓછામાં ઓછા 50 ચો.મી.માં બાંધલે ઘર/§લેટ અથવા જેઓ પાસે રહવેા માટે ઘરથાળની કોઈ જમીન નથી અને જેઓ પુન:Eથાિપત 
થવા માગે છે અને જો િવકbપ પસદં કય• હોય તો, ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ({ામીણ િવEતારમાં ઘરના બદલામાં રોકડ નાણાં ભારત સરકારની IAYના માપદંડો અનુસાર ₹70,000 અને શહેરી િવEતારમાં ₹1,50,000 રહશેે). 
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3.2(a) ના િવકbપ તરીક ેનીચનેાની પસદંગી કરી શકાશ:ે 

l) બાંધકામની નુકસાની (રહેઠાણ એકમની નુકસાનીને કારણે િવEથાપનના સંજોગોમાં) ના બદલામાં =ધાનમં>ી આવાસ 
યોજના અથવા {ામીણ અને શહેરી િવEતારોમાં રાjય/કેUû સરકારની તેના જેવી બીp યોજનાના ધારાધોરણો અને 
દરો અનુસાર સરખી રકમ. 

વૈકિbપક આવાસ એકમ માટેની રકમ {ામીણ િવEતારમાં ₹70,000 
અનેશહેરીિવEતારમાં₹1.5 લાખકરતાઓછીરહેશેનહÅ. 

m) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

n) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ. 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં આપી 
દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.1 
વાિણિjયક/ઔöોિગક 
બાંધકામની નુકસાની  

 માિલકીહ,ક ધારક 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 20 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

(i) ધારો કે બાંધકામની આકારણી vકંમત ₹100,000 છે 

(ii) નુકસાન રાહત  (i)  ના 100% એટલે ધારો કે  ₹100,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાંધકામની આકારણી ઘસારા િવના લાગું પડતા ભાવોની સૂિચ/િãલUથ 
એgરયાને આધારે કરવામાં આવશે. 

b) જો આંિશક રીતે =ભાિવત અખંgડત બાંધકામનો ઉપયોગ કરવો મુõકેલ બને છે તો પૂરેપૂúં વળતર ચૂકવવાપા> 

અથવા 

આંિશક =ભાિવત બાંધકામના સંજોગોમાં, પરંતુ જો આવા નુકસાનીરિહત બાંધકામનો સતત ઉપયોગ કોઈ જોખમ 
િવના શ,ય છે અને જો માિલક/કબજેદાર બાંધકામનો બાકીનો િહEસો પોતાની પાસે રાખવા માગે છે તેવી 
NHSRCL સમ? લેિખતમાં ઈÄછા zયકત કરે તો આવા અસર{Eત બાંધકામના વળતરની રકમના 25% વધારાની 
રકમ નુકસાન રાહત િવના આવા બાંધકામના મરામત અને મજબૂિતકરણ માટે માિલકને એક વખત રહેમ-રાહે રકમ 
તરીકે ચૂકવવામાં આવશે. 

 

c) પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન ખચs/સહાય RFCTLARR અિધિનયમ, 2103ની બીp અનુસૂિચ મુજબ રહેશે. 

ભૌિતક િવEથાપનને આધાર ે₹1,43,200 સધુી = ₹43,200 (િનવાsહઅનદુાન) + ₹50,000 (પgરવહનખચs) + 
₹50,000 (પનુ:Eથાપનભòથુ)ં 

પુન:વસવાટ અને પુન:Eથાપન માટેની ઉÄચક રકમ/સહાય 2013ના અિધિનયમ 
નંબર 30 ની બીp અનુસૂિચ અનુસાર ચૂકવવાપા> રકમ કરતા ઓછી રહેશે નહÅ. 

d) માિલકીહ,ક ધારક 5વારા નIધાવવામાં આવેલ વાિણિjયક/ઔöોિગક બાંધકામની નIધણી માટે Eટેlપ Öયુટી અને બીp 
અUય ફી Sl ની કલમ 4 ના મુ†ા (c) અનુસાર દEતાવેp પુરાવા રજૂ કયfથી NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. નં. 
1. 

 

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

   
f) વાિણિjયક બાંધકામ/એ,મ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક બાંધકામ/એકમ ખાલી કરવા 6 

મિહના એડવાUસ નોgટસ 
કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 
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બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં આપી 
દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

4.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની  

અસર{Eત પgરવાર (િબન-
માિલકીહ,ક ધારક - 
પેશકદમીવાળા, વસવાટી) 

a) 2013 ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 20 અનુસાર 100% નુકસાન રાહત સાથે બાંધકામ માટે વળતર. નમૂનાíપ 
ગણતરી નીચે મુજબ છે   

j) બાંધકામની આકારણી vકંમત ધારો કે ₹1,00,000 છે 

vi) (i)ના 100% નુકસાન રાહત ધારો કે  ₹1,00,000 છે 

બાધંકામ માટે કલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2,00,000 

બાંધકામની આકારણી ઘસારા િવના લાગું પડતા ભાવોની સૂિચ/િãલUથ 
એgરયાને આધારે કરવામાં આવશે. 

b) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય. 

જેમાં હાલના Eથળેથી ભૌિતક િવEથાપનની આવõયકતા છે. 

c) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200) 
બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં 
આપી દીધા પછી કરવામાં આવશે.  

d) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે વેપારી ફેgરયાને એક વખત ₹25,000નીનાણાકીયસહાય.   

e) અસર{Eત બાંધકામોમાંથી સાધન-સામ{ીને કોઈપણ ખચs િવના બચાવીને એકઠી કરવાનો અિધકાર.  

f) વાિણિjયક બાંધકામ ખાલી કરવા માટે બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ અને ઔöોિગક એકમ ખાલી કરવા માટે 6 
મિહનાની નોgટસ  

g) એક વખતનંુ પુન:વસવાટ ભòથંુ ₹50,000 

કુલ વળતરના 80% એડવાUસ ચૂકવણી એડવાUસ નોgટસ આãયાની તારીખે/કે 
તે પહેલા કરવામાં આવશે. 

બાકીના 20% રકમની ચૂકવણી જમીનને સંપૂણsપણે દબાણમુ,ત િEથિતમાં આપી 
દીધા પછી કરવામાં આવશે. 

5.1 રહેઠાણના મકાનની નુકસાની ભાડુઆતો 

રહઠેાણ માટ:ે 

a) પgરવાર, મકાન-બાંધકામ સામ{ી, ઘરવખરી, પશુધન વગેરેના Eથળાંતર માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય 

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹4000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹5000/=િતમાસછ (6) માસમાટ.ે 

c) મકાન ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ. 

 

5.2 
વાિણિjયક બાંધકામની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

વાિણિjયક માટ:ે 

a) ધંધાના મકાનમાં રાખેલ ધંધાકીય અને અUય સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે પgરવહન ખચs તરીકે એક વખત 
₹50,000 નીનાણાકીયસહાય.  

b) વેપાર/Eવ-રોજગારની નુકસાની માટે એક વખત ₹25,000નીરકમનીનાણાકીયસહાય.  

c) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

d) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 
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5.3 
અUય બાંધકામ/મકાનની 
નુકસાની 

ભાડુઆતો 

અUય: 

a) અસર{Eત બાંધકામ/મકાનમાં રાખેલ સાધન-સામ{ીને Eથળાંતgરત કરવા માટે એક વખત ₹50,000 
નીનાણાકીયસહાય.  

b) ભાડા ભòથંુ {ામીણ િવEતારમાં =િત માસ ₹5000 અનેશહેરીિવEતારમાં₹7000/=િતમાસછ (6) 
માસનાસમયગાળામાટ.ે 

c) બાંધકામ ખાલી કરવા બે મિહનાની એડવાUસ નોgટસ 

 

6 રોજગારીનંુ નુકસાન 
¶મpવી (કામદાર/િબન-ખેતી 
zયવસાય/એકમના કમsચારી) a) એક વષsના સમયગાળા માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹3600/=િતમાસ (એટલેકે₹43,200).  

7 
વૃ?ો, પાક, નાના છોડનંુ 
વાવેતર 

માિલકીહ,ક ધારક, 
પેશકદમીવાળા, વસવાટી 

c) 2013ના અિધિનયમ 30 ની કલમ 29 અનુસાર અસર{Eત વૃ?ો માટે વળતર.  

અથવા 

NHSRCL અસર{Eત પgરવારોને ઈમારતી લાકડાની vકંમતનંુ પૂરેપૂúં વળતર આપવાને બદલે વૃ?ોના ઈમારતી 
લાકડાની vકંમતના 25% રકમ આપીને વૃ?ો કાપીને લઈ જવાની પરવાનગી આપશે/આપી શકશે. 

નમૂનાíપ ગણતરી નીચ ેમજુબ છે   

(i) વૃ?ોની આકારણી vકમંત ધારો ક ે₹1000 છે 

(ii) (i) ના 100% નકુસાન રાહત ધારો ક ે₹1000 છે 

વૃ?ો માટ ેકલુ વળતર (i) + (ii) = ₹2000 

જો અસર{Eત પgરવારો વૃ?ો લઈ oય છે તો તવેા સજંોગોમાં વળતર = ₹ 500 

=ાãત કરેલ જમીન સાથે સંકળાયેલ વૃ?ો, પાક અને છોડની આકારણી vકંમત 
સંબંિધત ખાતા 5વારા ઘસારાના પgરબળને ®યાનમાં લીધા િસવાય ગણવામાં 
આવશે. 

ઈમારતી વૃ?ોની આકારણી vકંમત - વન ખાતા 5વારા 

ઉભા પાકો - કૃિષ ખાતા 5વારા 

ફળ આપતા વૃ?ો - બાગાયત ખાતા 5વારા 

d) ફળો, ઉભા પાકો વગેરેની કાપણી માટે અસર{Eત zયિ,તને >ણ મિહનાની એડવાUસ નોgટસ.  

8 ઢોરવાડા/નાનકડી હાટડીઓ  
માિલકીહ,ક ધારક, 
પેશકદમીવાળા, વસવાટી 

a) પશુધન અથવા નાની દુકાન, જે લાગું પડે તેને પુન:Eથાિપત/Eથળાંતgરત કરવા માટે અિધસૂચનાથી oહેર કરેલ અને 
મહtમ ₹25,000 સુધીસરકારનેઉિચતલાગેતેટલીરકમનંુએકવખતનંુવળતર. 

નાનકડી હાટડીઓમાં નાની દુકાનો, વકs શેડ, zયાપારી gકઓEક, નાની ઝંુપડીઓ 
અને અUય કામચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ નુકસાન િવના બીજે ખસેડી શકાય છે) 
કે જેમાં ધંધો ચલાવવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થશે. 

‘નાનકડી હાટડી’ના વગsમાં સહાય મેળવતા હ,કધારક પ?ો ઉÄચક રકમ 
ચૂકવવાને પા> ગણવામાં આવશે નહÅ.               

b) નાનકડી હાટડીઓ માટે 3 માસના સમયગાળા (દુકાન ફરીથી ઉભી કરવા લાગતો સમય) માટે િનવાsહ ભòથંુ ₹ 
3600/=િતમાસએટલેક₹ે10,800 

 

c) બાંધકામ ખસેડી લેવા/દૂર કરવા 15 gદવસનો નોgટસ સમયગાળો  

9 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

માિલકીહ,ક ધારક, વસવાટી, 
પેશકદમીવાળામાં આવતા 
સંભિવત અસર{Eત પgરવારો  

a) તમામ સંભિવત અસર{Eત પgરવારોને એક વખતની ₹100,000 નીનાણાકીયસહાય. 

સંભિવત અસર{Eતોમાં સામેલ છે પgરવારના વડા જેઓ અનુસૂિચત oિત, 
અનુસૂિચત જનoિતના છે (સૂિચત િવEતારમાં િવEથાપન સિહત), WHH 
(િવધવા, óય,ત E>ી, એકલી રહેતી E>ી વગેરે), િવકલાંગો, BPL, 65થી વધુ 
વયની zયિ,તઓ જેમને મદદ કરવા માટે નpકના કોઈ પgરવારજનો નથી. 
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10 
જમીન/બાંધકામ/અUયની 
નુકસાની 

દરેક અસર{Eત પgરવારમાંથી 
એક સÑય  

a) પgરવારના વડા અથવા તેના પgરવારના કોઇ સÑયને તેની/તેણીની ઇÄછાનુસાર (શ,ય એટલા =માણમાં) ડેરી, મરઘા 
ઉછેર, કોlãયુટર, ઇલેિ,Øકલ/ઇલે,Øોિનક સાધનોના gરપેરÅગ વગેરેમાં સંબંિધત કૌશbય/zયવસાયની તાલીમ. તાલીમ 
સંબંિધત તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં આવશે. 

 

11 
સામુદાિયક માળખાકીય 
સુિવધાઓ અને સિહયારા 
સંપિt સંસાધનોની નુકસાની 

અસર{Eત સમુદાયો અને 
જૂથો 

 

a) સામુદાિયક માળખાકીય સુિવધાઓના પુન:બાંધકામ/પુન:Eથાપન અને સિહયારા સંપિt સંસાધનોના =િતEથાપન માટે 
વળતર/સહાય Eથાિનક સમુદાયના સંપરામશsમાં રહીને કરવામાં આવશે. તમામ ખચs NHSRCL 5વારા ભોગવવામાં 
આવશે. 

 

નIધ 1: જમીનના વળતરનુ ંિનધાsરણ 

1. RFCTLARR અિધિનયમ, 2013ની કલમ 26માં જણાવેલ જોગવાઈઓ મુજબ LA કલે,ટર 5વારા વળતર ન,કી કરવામાં આવશે જે જમીનની બoર vકંમત ન,કી કરવા અને આકારણી કરવા માટે નીચેના માપદંડો Eપπ કરે છે: 

a. jયાં જમીન આવેલી છે તે િવEતારમાં વેચાણ ખત કે વેચવા માટેના કરારખતની નIધણી માટે ભારતીય Eટેlપ અિધિનયમ, 1899માં જો કોઈ બoર ભાવ દશાsવવામાં આzયા હોય તો તે, અથવા 

b. આસપાસના નpકના ગામમાં ક ેનpક િવEતારમાં એના જેવી જમીન માટે પાછલા 3 વષsના વેચાણ ખતના મહtમ 50% સુધી િનધાsgરત કરેલ સરરેાશ વેચાણ vકમંત; અથવા 

c. oહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP)ના =ોજે,ªસ કે ખાનગી કપંનીઓના કેસમાં કલમ 2 ની પેટા-કલમ (2) હેઠળ વળતર માટે સંમત થયેલ રકમ; 

જે પૈકી વધ ુહોય તે 

બoર vકમંત િનધાsgરત કરવા માટેની તારીખ એ રહેશે જે તારીખે RFCTLARR (ગુજરાત સંશોધન), અિધિનયમની કલમ 10A અથવા  RFCTLARR અિધિનયમ 2013ની કલમ 11 હેઠળ અિધસૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. 

સમજૂિત 1: કલમ (b) માં સૂચવેલ સરરેાશ વેચાણ vકમંત jયાં આવી જમીન સંપાદન કરવાનંુ =Eતાિવત છે તે વષsથી તરતના પાછલા >ણ વષ• દરિમયાન નpકના ગામ કે આસપાસના નpકના િવEતારમાં આવા =કારની જમીનના વેચાણ ખત અથવા 
વેચાણ કરવા માટેના કરારખતને ®યાનમાં રાખીને ન,કી કરવામાં આવશે. 

સમજૂિત 2: સમજૂિત 1માં દશાsવેલ સરરેાશ વેચાણ vકમંત ન,કી કરવા માટેના બધા વેચાણ ખત અથવા વેચાણ માટેના કરારખતો કે જેમાં મહtમ વેચાણ vકંમત દશાsવવામાં આવેલ છે તેની અડધી સંºયાને ®યાને લેવામાં આવશે. 

સમજૂિત 3: આ કલમ હેઠળ બoર vકમંત અને સમજૂિત 1 અથવા સમજૂિત 2 માં સૂચવેલ સરેરાશ વેચાણ vકમંત ન,કી કરતી વખતે આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ હેઠળ િજbલામાં આ પહેલાના કોઈ =સંગે =ાãય જમીન માટે વળતર તરીક ેજો કોઈ 
vકંમત ચકૂવવામાં આવી હશે તો તેને ®યાનમાં લેવામાં આવશે નહÅ. 

સમજૂિત 4: આ કલમ હેઠળ બoર vકમંત અને સમજૂિત 1 અથવા સમજૂિત 2 માં સૂચવેલ સરેરાશ વેચાણ vકમંત ન,કી કરતી વખતે જો કોઈ vકમંત ચકૂવી હશે જે કલે,ટરના મતે વાEતિવક રીતે =વતsમાન બoર ભાવને દશાsવતી નથી તો તેને બoર vકંમતની 
ગણતરીના હેતુ માટે ગણતરીમાં લઈ શકાશે નહÅ. 

2. ઉપર (I) મજુબ ગણતરી કરેલ બoર vકમંત સંબંિધત સરકાર 5વારા અિધસૂિચત કરવામાં આવે તે મુજબ શહેરી િવEતારથી અંતરને આધારે એક અથવા બે ના ઘટકથી ગુણાકાર કરવામાં આવશે. 

3. jયાં ઉપર  (l) અથવા (2) મુજબ બoર vકમંત  એ કારણથી ન,કી કરી શકાતી નથી કે -  

a. જમીન એવા િવEતારમાં આવેલી છે jયાં જમીન અંગેના zયવહારો તે િવEતારમાં જે તે સમયે અમલી કોઈ કાયદાથી કે તે હેઠળ =િતબંિધત છે; અથવા 

b. કલમમાં દશાszયા મુજબ નIધાયેલ વેચાણ ખત અથવા વેચાણ માટેનો કરારખત. (a) આવા =કારની જમીન માટે તરતના પાછલા >ણ વષs માટેની પેટા-કલમ ઉપલΩધ નથી; અથવા 
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c. ભારતીય Eટેlપ અિધિનયમ, 1899 હેઠળ સંબંિધત =ાિધકાર 5વારા બoર vકમંત Eપπ કરવામાં આવી નથી, 

સંબંિધત રાjય સરકાર તિળયાની vકમંત અથવા આસપાસ અડીને આવેલ િવEતારમાં આવા =કારની જમીનને ®યાનમાં લીધા િવના પેટા-કલમ (I) માં Eપπ કરેલ પ®ધિતથી ગણતરી કરેલ vકમંતને આધાર ેકિથત જમીનના =િત એકમ ?ે>ફળની લઘુtમ vકમંત 
ન,કી કરશે: 

4. LARR અિધિનયમ 2013 હેઠળ જમીન સંપાદન માટે આપવાની થતી વળતરની રકમ ન,કી કરતી વખતે અિધિનયમની કલમ 28 હેઠળની જોગવાઈઓને ®યાનમાં લેવામાં આવશે. 

5. જેઓ 1961 પહેલા ગામની સિહયારી જમીન/આબાદી જમીનનો કબજો ધરાવે છે તેમને કાયદાની પરવાનગી મજુબ “કાયદેસર જમીન ધારકો” તરીક ેગણવામાં આવશે અને તેમને વૈકિbપક જમીન અથવા જમીનના વળતર જેટલંુ સાઇટ ભòથંુ આપવામાં 
આવશે. 

6. આપવામાં આવેલ જમીનની બoર vકમંત ઉપરાંત, ગુજરાતમાં SIA ની રાહત માટે કલમ 10A હેઠળ =િસ5ધ રાજપ> અિધસૂચનાની મહારા±માં નમૂના 1 ની =િસિ5ધ અને દા.ન.હ. માં સે,શન 4 અિધસૂચનાની તારીખથી સંમિત આãયાની તારીખ; 
અથવા જો સંમિત મેળવવામાં અથવા કબજો લેવામાં િન¿ફળતા મળે, બેમાંથી જે વહેલંુ હોય, તેવા સંજોગોમાં રાજપ> અિધસૂચનાની =િસિ5ધની તારીખ (ગુજરાતમાં કલમ 10A હેઠળ, મહારા±માં નમનૂા 1 અને દા.ન.હ. માટે સે,શન 4ની 
=િસિ5ધ)થી કલે,ટરની મંજૂરીની તારીખ સુધીના સમયગાળા માટે સ?મ =ાિધકાર આવી બoર vકમંત પર 12% ના દરે વા¡ષsક રકમ આપશે.  

 

નIધ 2: બાધંકામના ફરેબદલ/બoર vકમંતનુ ંિનધાsરણ 

ઘર, મકાનો અને અUય Eથાયી િમલકતો માટે 2018ના બoર ભાવોને આધારે ઘસારાને ®યાનમાં લીધા િવના સંબંિધત મૂળ ભાવોની સૂિચ (B.S.R)/િãલUથ એgરયા/ભાર વહન દરોનો સંદભs લઈને વળતર િનધાsgરત કરવામાં આવશે, જે કાયદાની જોગવાઈ 
મુજબ LAO 5વારા િનધાsgરત કરવામાં આવશે. બાંધકામની આકારણી સરકારના નIધાયેલ આકારણીકતાs 5વારા હાથ ધરવામાં આવશે.  

નIધ 3: વ?ૃો/પાકની આકારણી 

વૃ?ો માટે વળતર તેમના બoર ભાવોને આધાર ેરહેશે. ઈમારતી વૃ?ોની નુકસાની તેના િવEથાપન ખચsથી સરભર કરવામાં આવશે jયાર ેફળો આપતા વૃ?ોની નુકસાની માટે વળતરની ગણતરી (સંબંિધત િવભાગ 5વારા અનુસરવામાં આવતી =માિણત 
=gકયા અનુસાર) વૃ?ો/પાકની =કારને આધારે વષ•ની સંºયા માટે વા¡ષsક ઉóપાદન મbૂય તરીક ેકરવામાં આવશે. 
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11. પુન:(થાપન માટે પુન:વસવાટ (થળનુ ંિનમા3ણ 

કુલ મળીને 1887 :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારો છે જેમને પુન:(થાિપત કરવા જDરી છે. :ોજે=ટ અસર@(ત સંભિવત Fયિ=તઓના પુન:(થાપન માટે 
ગુજરાત અને મહારાKમાં કામચલાઉ (થળોને ઓળખી કાઢવામાં આવેલ છે. િવ(તૃત આયોજન અને અમલીકરણ દરિમયાન િહતધારકો પાસેથી સંમિત 
મેળવી લીધા બાદ આ (થળોનંુ આગળનંુ મૂVયાંકન કરી તેના પર આખરી મહોર મારવામાં આવશે. :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારોને હાલમાં ઉપલXધ તમામ 
સુિવધાઓ અને સગવડો પુન:વસવાટના તમામ (થળોએ ઉપલXધ બની રહેશે. તે ઉપરાંત, િવશેષ માળખાકીય સુિવધાઓ જેમ ક ેરોડ, ઇલેિ=^િસટી, 
શેરીલાઈટો, પાણી અને (વ`છતા િવષયક સુિવધાઓની યોaય સુગમતા પણ પૂરા પાડવામાં આવશે. bયાં સુધી પનુ:(થાપન માટેનંુ મcુય (થળ તૈયાર ન 
થઈ eય fયાં સુધી કામચલાઉ બદલી માટેના કામચલાઉ (થળ પgૂં પાડવાની જોગવાઈ પણ NHSRCL પાસે છે.  

12. આવક પૂવ3વત યોજના (IRP) 

આવક પૂવ3વત યોજનાનો મુcય sયેય :ોજે=ટ અસર@(ત Fયિ=તઓને મદદ કરવાનો અને તેમના tવનિનવા3હ અને tવનધોરણમાં 
સુધારો કરવાનો અથવા તો કમ સ ેકમ :ોજે=ટના અમલીકરણ પહેલા જેમ :વત3માન હતા તેમ પૂવ3વત રાખવાનો છે. 

ટબેલ 5: ટૂકંા ગાળાનો આવક પવૂ3વત કાય3vમ 

પાwતાની કxા આવક અન ેિનવા3હ પવૂ3વત સહાય 

માિલકીહ=ક ધારક અન ેિબન-
માિલકીહ=ક ધારક (પશેકદમીવાળા 
અન ેફBેરયા) 

(થળાંતર માટે પBરવહન ખચ3 એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹50,000 

િનવા3હ ભ|થંુ  ₹3600/:િતમાસ * 1 વષ3 = ₹43,200 

એક વખતની નાણાકીય સહાય  એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

ભાડઆુતો/લીઝ ધારકો 

 

(થળાંતર માટે પBરવહન ખચ3 એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹50,000 

એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

ભાડા ભ|થંુ 
છ (6) માસના સમયગાળા માટે    
@ામીણ િવ(તારમાં ₹5000/:િત માસ 
શહેરી િવ(તારમાં ₹7000/:િત માસ 

Ñમtવી 7 િનવા3હ ભ|થંુ  ₹3600/:િતમાસ * 1 વષ3 = ₹43,200 

િબન-માિલકીહ=ક ધારકોના 
અસર@(ત પBરવારો 
(ઢોરવાડા/નાનકડી હાટડીનુ ં

નકુસાન8) 

એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹25,000 

િનવા3હ ભ|થંુ  ₹3600/:િતમાસ * 3 માસ = ₹10,800 

સભંિવત અસર@(ત જૂથો એક વખતની નાણાકીય સહાય એક વખતની નાણાકીય સહાય ₹1,00,000 

 

લાંબા ગાળાની આવક પૂવ3વત યોજના 

સામાિજક-આÖથ3ક સરવેમાં ઓળખી કાઢવામાં આવલે અગfયના િજVલા વાર તાલીમ કાય3vમો નીચે મુજબ છે:  

િજVલો ઓળખી કાઢલે તાલીમ કાય3vમો   તાલીમ પસદંગી માટ ેતાÜક3ક કારણ 

                                                             
7કામદારો/ િબન-ખેતી Fયવસાય/એકમના કમ3ચારીઓ 
8નાનકડી હાટડીઓમાં નાની દુકાનો, વક3 શેડ, Fયાપારી Bકઓ(ક, નાની ઝંુપડીઓ અન ેઅáય કામચલાઉ દુકાનો (જેને કોઈ 
નુકસાન િવના બીજે ખસડેી શકાય છે) ક ેજેમાં ધંધો ચલાવવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થશે. 
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અમદાવાદ • કàâયટુર ઑપરેશન 

• સેવા xેw સંબંિધત તાલીમ (@ાહક સેવા, 
હોિ(પટાિલટી સેવા, કૉલ સેáટર વગેર)ે 

• ઇલેિ=^કલ/ઇલે=^ોિનક સાધનોનંુ Bરપેરåગ 
• ટાઇપåગ ((થાિનક ભાષા અને અં@ેt) 
• Fયવસાિયક તાલીમ  

• :ોજે=ટ અસર@(ત Fયિ=તઓ સાથેના પરામશ3 દરિમયાન યુવા જૂથ 
હોિ(પટાિલટી સેવા, કૉલ સેáટર અને અáય Fયવસાિયક તાલીમ 
સિહત Fયવસાિયક તાલીમ કાય3vમોમાં તાલીમ લેવા ઈ`છુક હતુ. 

• મsયમ વય અને ઓછી શૈxિણક લાયકાત ધરાવતા જૂથો ઇલે=^ોિનક 
સાધનોના Bરપેરåગમાં રસ ધરાવતા હતા. 

આણદં • મરઘા ઉછેર ફામ3ની (થાપના  

• ડેરી/મરઘા ઉછેર :વૃિé 
• અગરબéી અને માિચસનંુ ઉfપાદન 

• િહતધારકો પાસેથી ડેરી અને મરઘા ઉછેર કામો, અગરબéીનંુ 
ઉfપાદન વગેર ેxેwોમાં તાલીમ માટે િવનંતી કરવામાં આવી હતી. 

ભDચ • હ(તકલા અને હાથશાળની તાલીમ  
• મરઘા ઉછેર ફામ3ની (થાપના  
• ડેરી/મરઘા ઉછેર કામની તાલીમ 

• ભDચના :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારોએ હાથશાળ અને હ(તકલા 
ઉèોગની તાલીમ અને ખાસ કરીને રeઈ, તBકયાના કવરો વગેર ે
બનાવવાની તાલીમનો આ@હ રાcયો હતો. 

• કેટલાક :િતભાવકોએ તો ડેરી અને મરઘા ઉછેરની તાલીમનો પણ 
આ@હ રાcયો હતો.  

ખડેા • સેિનટરી પૅડ ઉfપાદન 
• કેટરåગ (ભોજન :બંધ) 
• કાë (લાકડંુ) આધાBરત તાલીમ  

• શણ પદેાશ સંબંિધત  

• ખેડાના :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારોએ કાë કલા અને શણ પેદાશ 
માટેની તાલીમનંુ સૂચન કયુí હતંુ. વધમુાં કેટલાક િહતધારકોએ 
કેટરåગ (ભોજન :બંધ)માં માનવશિ=તની જDBરયાત માટે પણ 
સૂચન કયુí હતંુ. મીìટંગમાં સેિનટરી પડૅના ઉfપાદન એકમનો પણ 
ઉVલેખ કરવામાં આFયો હતો. 

સરુત • વ(w ઉfપાદન  

• કàâયટુર તાલીમ 
• સેવા xેw સંબંિધત તાલીમ (@ાહક સેવા, 

હોિ(પટાિલટી સેવા, કૉલ સેáટર વગેર)ે 
• ઇલેિ=^કલ/ઇલે=^ોિનક સાધનોનંુ Bરપેરåગ 
• Fયવસાિયક તાલીમ  
• કàâયટુર ઑપરેશન  
• ટાઇપåગ ((થાિનક ભાષા અને અં@ેt) 

• Fયવસાિયક તાલીમ અને હોિ(પટાિલટી તાલીમ તેમજ કàâયુટર 
સંબંિધત તાલીમની િવનંતીઓ પણ કરવામાં આવી હતી. 

નવસારી • પુDષો માટે મોટર îાઇવåગ 

• મિહલાઓ માટે િસવણ  
• કેટરåગ (ભોજન :બંધ)  
• ડેરી/મરઘા ઉછેર :વૃિé  
• વરલી પેઇáટåગ  
• બોલ પેન ઉfપાદન   

• નવસારીમાંથી મોટર îાઇવåગ, િસવણ અને કેટરåગ યુિનટ માટેની 
િવનંતી આવી હતી. આ ઉપરાંત ડેરી અને મરઘા ઉછેરની :વૃિéઓ 
માટે પણ :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારોને તેમનો રસ દાખFયો હતો. 

• વરલી પેઇáટåગની માંગ પણ આવી હતી તેથી તેને પણ તાલીમ xેw 
તરીકે ઓળખી કાઢવામાં આFયું હતંુ. 

• નવસારીના કેટલાક આBદવાસી િવ(તારોમાં યુવાનોએ જણાFયું હતંુ 
કે તેઓને અગાઉથી જ જુદા જુદા કાય3vમો હેઠળ તાલીમ 
આપવામાં આવી ચૂકી છે અને તેથી ખાસ કરીને યુવાનોને તાલીમની 
જDBરયાત નથી.  

વલસાડ • વરલી પેઇáટåગ  
• હeમની દુકાન અને મોટર îાઇવåગની તાલીમ 

•  વ(wો પર બટન ટાંકવા અને નંગ જડવાની તાલીમ  
• િસવણ એકમ 
• મરઘા ઉછેર ફામ3ની (થાપના 
• ડેરી/મરઘા ઉછેર :વૃિé  

• વલસાડમાં વરલી પેઇáટåગની માંગ વધુ હોવાથી તેને તાલીમના એક 
xેw તરીકે sયાનમાં લેવામાં આFયુ ંહતંુ.  

• તદ ઉપરાંત વલસાડ અને દા.ન.હ. ના એકમોમાં રોજગારી મેળવવા 
માટે વલસાડમાં મુcયñવે  િસવણની તાલીમની િવનંતી પણ બહેનો 
óવારા કરવામાં આવી હતી. 

• ડેરી અને મરઘા ઉછેર :વૃિé સંબંિધત તાલીમ પણ ઓળખી 
કાઢવામાં આવી હતી. 

વડોદરા • બટન ઉfપાદન 
• કàâયટુર તાલીમ 

• વડોદરામાં મુcય તાલીમ xેw તરીક ેકàâયુટર તાલીમ અને અáય 
સેવા xેwની તાલીમને ઓળખી કાઢવામાં આFયા હતા.   
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• સેવા xેw સંબંિધત તાલીમ (@ાહક સેવા, 
હોિ(પટાિલટી સેવા, કૉલ સેáટર વગેર)ે 

• કBડયાકામની તાલીમ 
• કàâયટુર ઑપરેશન 
• âલàબåગ  

• Fયવસાિયક તાલીમ  
• ઇલેિ=^કલ/ઇલે=^ોિનક સાધનોનંુ Bરપેરåગ 
• સેિનટરી પૅડ ઉfપાદન  

• કBડયાકામની તાલીમ અને âલàબåગને પણ વડોદરા માટે sયાનમાં 
લેવામાં આFયા હતા. 

• આ ઉપરાંત સેિનટરી પૅડ ઉfપાદન એકમને પણ વડોદરા માટે 
sયાનમાં લેવામાં આFયા હતા. 

પાલઘર • અગરબéી ઉfપાદન 
• વરલી પેઇáટåગ 

• કBડયાકામની તાલીમ 
• કેટરåગ (ભોજન :બંધ)  
• બટન ઉfપાદન  

• પાલઘરમાં ઓળખી કાઢવામાં આવેલ તાલીમ xેwોમાં અગરબéી 
ઉfપાદન, વરલી પેઇáટåગનો સમાવેશ થાય છે  

• કBડયાકામની તાલીમ અને કેટરåગ સેવાઓને અáય તાલીમ xેwો 
તરીકે ઓળખી કાઢવામાં આFયા હતા. 

થાણ ે • મોટર îાઇવåગ  
• કેટરåગ (ભોજન :બંધ) 

• Fયવસાિયક તાલીમ  
• કàâયટુર ઑપરેશન  
• ટાઇપåગ ((થાિનક ભાષા અને અં@ેt) 
• સેિનટરી પૅડ ઉfપાદન  
• âલàબåગ 
• કBડયાકામની તાલીમ  

• :ોજે=ટ અસર@(ત Fયિ=તઓ સાથેની ચચા3 અને પરામશ3માં મોટર 
îાઇવåગના તાલીમ xેwને ઓળખી કાઢવામાં આFયુ ંહતંુ. 

• થાણેમાં કàâયુટર તાલીમ સિહતના Fયવસાિયક તાલીમ માટેની 
િવનંતીઓ આવી હતી. 

• તેઓને tવનિનવા3હમાં સહયોગ આપવા માટે અમારા પxે 
âલàબåગ, કBડયાકામની તાલીમ અને સેિનટરી પૅડના ઉfપાદન 
એકમો સૂચવવામાં આFયા હતા. 

દા.ન.હ. • િસવણ એકમ  

• વ(wો પર નંગ જડતર  
• ડેરી/મરઘા ઉછેર :વૃિé 
• બોલપોઇáટ પેન એકમ  

• દા.ન.હ. માં :ોજે=ટ અસર@(ત Fયિ=તઓને મcુયñવે (ટોન વક3 
અને બોલપોઇáટ પેન એકમ માટે િવનંતી કરી હતી.   કેટલાકે ડેરી 
અને મરઘા ઉછેર :વૃિé માટે પણ િવનંતીઓ કરી હતી. 

 

 

13. પુન:(થાપન ખચ3 
પુન:(થાપન બજેટમાં જમીન માટેના વળતરની અંદાિજત ìકંમત અને બાંધકામ તેમજ :ોજે=ટ અસર@(ત પBરવારોના પુન:વસવાટ અને 
પુન:(થાપન સહાય (સરવેની માિહતીને આધારે), CPRનો ખચ3, સંભિવત ખચા3 વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 
 

િજVલો  

સપંાદન 
કરવાની 
જમીનનુ ં
xwેફળ 
(હ=ેટરમા)ં 

જમીન વળતરની 
રકમ, ગુણક ઘટક 
અને 100% 
નકુસાન રાહત સિહત 
(Dિપયા કરોડમા)ં  

બાધંકામ માટે વળતર 
(Dિપયા કરોડમા)ં 

પનુ:વસવાટ 
અને 
પનુ:(થાપન 
સહાય 

સમંિત 
આપવા માટે 
:ોfસાહક 
સહાય 
જમીનની 
મળૂ ìકમંતના 
25% 
(Dિપયા 
કરોડમા)ં 

વૃxો અને પાક માટ ે
વળતર જમીનની 
ìકમંતના 25% ના 
દર ે(Dિપયા કરોડમા)ં 

બાકીની 
જમીન 
અને અáય 
પરચરૂણ 
ખચ3 
ìકમંતના 
10% ના 
દર ે(Dિપયા 
કરોડમા)ં 

કલુ ખચ3 
(Dિપયા 
કરોડમા)ં 

ગજુરાત          

અમદાવાદ 30.24 703.83 40.22 372.02 43.99 17.60 70.38 1248.04 

ખેડા 96.52 148.14 28.89 88.51 9.26 3.70 14.81 293.31 

આણંદ 48.20 68.86 32.67 50.77 4.30 1.72 6.89 165.21 

વડોદરા 115.42 840.49 120.01 480.25 52.53 21.01 84.05 1598.34 

ભDચ 128.18 62.06 11.18 36.62 3.88 1.55 6.21 121.50 
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સુરત 139.17 660.56 3.92 332.24 41.28 16.51 66.06 1120.57 

નવસારી 79.53 26.05 70.51 48.28 1.63 0.65 2.60 149.72 

વલસાડ 107.20 43.27 353.48 198.37 2.70 1.08 4.33 603.23 

કલુ ખાનગી 
જમીન 

744.46 2553.26 660.88 1607.06 159.57 63.82 255.33 5299.92 

સરકારી જમીન + 
ભારતીય રેલવે + 
જંગલની જમીન 

258.14 221.33      221.33 

એકદંર કલુ ગજુરાત                5521.25 

મહારાK         

દાદરા અને નગર 
હવેલી 

7.26 47.36 86.25 8.81 11.84 1.18 4.74 160.18 

પાલઘર 188.26 832.37 210.88 282.66 208.09 20.81 83.24 1638.05 

થાણે 78.69 549.42 199.49 74.97 137.36 13.74 54.94 1029.92 

મુંબઈ 3.70 288.97     72.24 7.22 28.90 397.33 

કલુ ખાનગી 
જમીન 

277.91 1718.12 496.62 366.45 429.53 42.95 171.81 3225.48 

બાંદરા કુલા3 
કોàપલે=સ 
(BKC) 

0.9 3513.36           3513.36 

સરકારી જમીન + 
ભારતીય રેલવ ે+ 
જંગલની જમીન 

153.73 340.79      340.79 

એકદંર ેકલુ મહારાK               7079.63 

એકદંર ેકલુ 
(ગજુરાત અન ે
મહારાK) 

1434.24 8346.86 1157.50 1973.51 589.11 106.78 427.14 12600.90 

વહીવટી ખચ3 કુલ ખચ3ના 10% લેખે 1260.09 

Fયાજ કુલ ખચ3ના 12% લેખે 128.14 

પુન:વસવાટ અને પુન:(થાપન સાઈટ િનમા3ણ બજેટ (ચેâટર - 6 માં િવગતો આપેલ છે)  127.83 

tવનિનવા3હ િવકાસ અને IRP બજેટ (ચેâટર - 7 માં િવગતો આપેલ છે) 100.32 

કલુ (વહીવટી ખચ3 અન ેFયાજ સિહત) 14,217.28 
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14. $ોજે(ટના અમલીકરણ માટે સં6થાકીય 9યવ6થા 

 
આકિૃત 9.1: જમીન સપંાદન અમલીકરણ માટ ેસ6ંથાકીય 9યવ6થા 

 
 

 

CPM Mumbai-1 
ASDO 

CPM Mumbai-2 
ASDO 

CPM Surat 
ASDO 

CPM Vadodara 
ASDO 

CPM Ahmedabad 
ASDO 

RAP Consultant-Arcadis  GRC Committee   

External Monitoring & 
Evaluation Agency 

િજ
Cલ

ા વ
હી

વટ
ીત

Eં 

િજ
Cલ

ા ક
લ(ે

ટર
 

જ
મી

ન 
સ

પંા
દન

 અ
િધ

કા
રી

 

LA ની કામગીરી અને 
RAP નંુ અમલીકરણ 

LAO મારફત ે
$ોજે(ટઅસરO6ત 
!ય#$તઓન)ેકૂવલેવળ
તર વળતરની ગણતરી અન ેNHSCRL 

સમU ઉભી થયલે માગં  
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15. અમલીકરણ સમયપ/ક 

 

  

અનુ. નં. 3વિૃ7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
િજAલા કલેDટર ઑGફસ (LAO) અને અNય અમલીકરણ િવભાગો 

સાથે સંકલન  
                                

2 
Sામીણ નકશાઓ એક/ કરવા, તેને પાસપાસે ગોઠવવા અને જમીન 

યોજનાઓ તૈયાર કરવી 
                                

3 જમીન યોજનાઓ રા[ય સરકારને રજૂ કરવી (િજAલાવાર)                                 

4 
સામાિજક 3ભાવ મૂAયાંકન (SIA) રાહત માટે અિધસૂચના બહાર 

પાડવી (રા[ય સરકાર) 
                                

5 િdવિતય િહતધારક પરામશe                                  

6 અંિતમ RAP અહેવાલ રજૂ કરવો                                 

7 ROW નંુ સીમાંકન અને ROW િપAલસe િનિiચત કરવા                                 

8 જમીન િવjતારની સંયુDત માપણી                                 

9 બાંધકામ અને અNય િમલકતોનંુ માપન અને આકારણી                                 

10 
ગામવાર JMS ફાઇલ તૈયાર કરવામાં અને 3ોજેDટ અસરSjત 

oયિDતઓની ખરાઈ કરવામાં DILR અને SDOને મદદ કરવી 
                                

11 વૃtો અને બાંધકામની સંબંિધત િવભાગો સાથે મળી ખરાઈ કરવી                                 

12 
RAP કNસAટNટ કમvઓ અને RAP અમલીકરણી કામગીરી માટે 

સંબંિધત PM/APMની 3ારંિભક તાલીમ 
                                

13 
RAP પરની માિહતીના આદાન-3દાન માટે yગzકતા અિભયાનોનંુ 

આયોજન કરવું 
                                

14 GRC ની રચના                                 

15 
માિલકીહDક ધારકો અને િબનમાિલકીહDક ધારકોના વળતર માટે 

હDકપા/તા/સહાય નDકી કરવી 
                                

16 
CPM ઑGફસ તરફથી મંજૂરી મ}યા બાદ હDકપા/તા કા~સe 

હDકપ/ો તૈયાર કરવા અને એનાયત કરવા 
                                

17 
PAP/PDP માટે આવક પૂવeવત િવકAપો અને તાલીમની 

જzGરયાતો 
                                

18 સૂ�મ યોજનાઓ વગેરેને આધારે oયવસાિયક, કૌશAય વધeન તાલીમ                                 

19 સિહયારી સંપિ7 સંસાધનોને પૂવeવત કરવા                                  

20 પૂણeતા અહેવાલ સુ3ત કરવો                                  
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LA 
નીકામગીર:અને 
RAP 
<ુઅંમલીકરણ 

LAO 
મારફત;ેો=/ટઅસર>

?ત@યB/તઓનેDકૂવલેવ

ળતર 

વળતરનીગણતર(અન ેNHSCRL 

સમIઉભીથયલેમાગં 
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LA 
નીકામગીર:અને 
RAP 
<ુઅંમલીકરણ 

LAO 
મારફત;ેો=/ટઅસર>

?ત@યB/તઓનેDકૂવલેવ

ળતર વળતરનીગણતર(અન ેNHSCRL 

સમIઉભીથયલેમાગં 
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16. ફGરયાદ િનવારણ oયવjથાતં/ 

3ોજેDટ અસરSjત પGરવારો અને oયિDતઓને જો કોઈ ફGરયાદ હોય તો તેને સાંભળવા અને તેના િનવારણ માટે િજAલા, tેિ/ય વડી કચેરી (3ાદેિશક) 
અને મÅુય કચેરી કtાએ ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) રહેશે.  

કtા 1 - િજAલા કtાની સિમિત 

શDય પરામશe dવારા િવવાદોનંુ સમાધાન કરવાના હેતુથી NHSRCL dવારા િજAલા કtાએ ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) ની રચના કરવામાં 
આવશે. સંબંિધત િજAલાના િનવાસી અિધક કલેDટર(RAC)/LAOના વડપણ હેઠળની ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) ચાર સÑયોની બનેલી હશે.  
ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) ના અNય સÑયોમાં NHSRCLના ચીફ 3ોજેDટ મેનેજર (CPM) અથવા Dy. CPM અને 3ોજેDટ અસરSjત 
oયિDતઓના 3િતિનિધઓ (સંબંિધત Sામ પચંાયત/શહેરી િવjતારના ચૂંટાયેલ વડા) અને મદદનીશ સમાજ કAયાણ અિધકારીનો સમાવેશ થાય છે. RAP 
પરામશeક dવારા સમાધાન માટે ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) સમt લેિખતમાં ફGરયાદ રજૂ કરવાની રહેશે. RAP 3ોજેDટ અસરSjત oયિDતઓને 
તેમનો કેસ GRC સમt રજૂ કરવામાં જzરી તમામ મદદ પૂરી પાડશે. ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) ફGરયાદનો 3િતભાવ 15 Gદવસમાં આપશે. 
ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) ની 3થમ મીટáગ બોલાવી લીધા પછી GRC મિહનામાં એકવાર મળશે. જો ક ેફGરયાદના કેસોની સંÅયા વધાર ેહશે 
તેવા સંજોગોમાં તે મિહનામાં બે વાર પણ મળી શકશે. 3ોજેDટ અસરSjત oયિDતઓની ફGરયાદનંુ સમાધાન ફGરયાદ મ}યાની તારીખથી બે મિહનાની 
અંદર કરવામાં આવશે.  

RAP પરામશeક dવારા એક રàjટર િનભાવવામાં આવશે જેમાં નીચેની િવગતો નâધવાની રહેશે:  

• ફGરયાદ મ}યાની તારીખ 

• ફGરયાદ હાથ પર લવેામાં આવી હોય તે તારીખ 

• આગળની આવãયક કાયeવાહી 

• ફGરયાદ અંગે સુનાવણીની આગલી તારીખ 

• ફGરયાદ િનવારણની તારીખ 

• 3ોજેDટ અસરSjત oયિDતને yણ કયાe તારીખ 

 

3ોજેDટ અસરSjત oયિDત ફGરયાદના િનવારણ માટે ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC), LAO, RAP પરામશeકનો સંપકe કરી શક ેછે.  

 

ફGરયાદોનંુ િનવારણ અસરકારક રીતે લાવવા િજAલા કtાએ રચાયેલ ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)માં 3ોજેDટ અસરSjત oયિDતઓના 3િતિનિધઓ 
અને ચૂંટાયલે yહેર 3િતિનિધઓ સામેલ રહેશે.  NHSRCLના 3jતાવને આધાર ેસtમ 3ાિધકાર (રા[ય સરકારના)ના શાસકીય આદેશથી ફGરયાદ 
િનવારણ સિમિત (GRC)ની રચના કરવામાં આવશે. ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC)ની બેઠક CPM dવારા RAC અને [યાંથી ફGરયાદ મળી છે 
તે સંબંિધત ગામો/શહેરી િવjતારના ચૂંટાયેલ વડાના પરામશeમાં રહીને બોલાવવામાં આવશે. ફGરયાદના સંદભeમાં jથળની મુલાકાત લેવા માટે સુિવધાઓ, 
દફતરી સહાયતા વગેરે સંબંિધત CPM કચેરી dવારા આપવામાં આવશે. 3ોજેDટ અસરSjત oયિDતઓને લગતી તમામ ફGરયાદોનંુ દjતાવેàકરણ RAP 
પરામશeક dવારા કરવામાં આવશે અને તેના િનવારણ માટે તેને ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) સમt રજૂ કરવામાં આવશે. 3ોજેDટ અસરSjત 
oયિDતઓને તેમની ફGરયાદો ફGરયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) સમt રજૂ કરવામાં RAP પરામશeક dવારા મદદ કરવામાં આવશે. 3ોજેDટ અસરSjત 
oયિDતઓ તેમની ફGરયાદો રજૂ કરવા માટે Sામ પચંાયત અને ગામના jથાિનક નેતાઓની મદદ લઈ શકશે. 

 

 

ફGરયાદ િનવારણ માટેનો િવjતૃત કાયe3વાહ આલેખ નીચ ેરજૂ કરેલ છે:
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Grievance Redressal Mechanism 

BROAD FUNCTIONS 
 

RECORD, CATEGORIZE AND PRIORITISE 
GRIEVANCES 

CONVEY DECISION OF GRC TO PAPS IN 
WRITING 

 

DECISIONS OF GRC MEETING IS DRAFTED 
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RAP IMP. AGENCY CO-ORDINATES FOR CONVENING GRC 

MEETING AND INFORM PAPS TO BE PRESENT FOR MEETING 
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RAP IMPL. AGENCY INITIATES NECESSARY PREPARATION TO 
ASSIST PAPS 

RAP IMP. AGENCY CHECK GRIEVANCE & CATEGORIZE AND 
SUBMITS TO CPM OFFICE FOR CONVENING GRC 

PAPS LODGE GRIEVANCE TO RAP CONSULTANT / 
COMPLAINTS BOX/ NHSRCL OFFICE 

GRC MINUTES PREPARED AND SIGNED BY MEMBERS 

GRC DECISIONS CONVEYED TO PAPS IN WRITING 

GRC DECISION SENT TO PROJECT AUTHORITY FOR 
INFORMATION & COMPLIANCE 

CPM OFFICE TO IMPLEMENT THROUGH RAP IMP. 
AGENCY 

RAP IMPL. AGENCY FOLLOW-UP IMPLEMENTATION 

ACTIVITIES 

OPTIONS TO MOVE TO FIELD HO COMMITTEE 

PROCESS 

UNDERTAKE FIELD VISITS, SEEK RELEVANT PAPERS/ 
INFORMATION AS REQUIRED 

FIX A TIMEFRAME TO RESOLVE THE GRIEVANCE 
WITHIN STIPULATED TIME PERIOD 

District Level Grievance Redressal Committee 
1. Resident Additional Collector (RAC)/ LAO (Chairman) 
2. Dy. CPM (NHSRCL) 
3. Representatives of the PAPs (Sarpanch etc.) 
4. Elected public representative (MLA/MP) 
5. Assistant Social Development Officer  

Field HO level Grievance Level Committee 
1. CPM (Chairman) 
2. GM Contract 
3. DGM/ AGM Finance 
4. Assistant Social Development Officer (to act as Secretary) 

HO level Grievance Level Committee (NHSRCL) 
1. Director (Chairman) 
2. OSD (Member) 
3. GM Finance (Member) 
4. CPM (Member) 
5. Social Development Officer (to act as Secretary) 
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ક"ા 2: 'ાદિેશક ક"ાની સિમિત 

'ોજે3ટ અસર78ત 9યિ3તઓની ફ=રયાદોનંુ સમાધાન જો િજAલા ક"ાએ ન થાય તો "ેિEય વડી કચરેીની ક"ાએ પણ તેમની ફ=રયાદો સાંભળવા અને 
તેના િનવારણ માટે એક ફ=રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) રહેશે. "ેિEય વડી કચરેીની ક"ાએ મળેલી ફ=રયાદોના સમાધાન માટે તેને સીધી સંબંિધત 
CPM કચરેીએ મોકલી આપવામાં આવશે. "ેિEય વડી કચરેી ક"ાની ફ=રયાદ િનવારણ સિમિત (GRC) CPM, GM (કોYZૅ3\સ), DGM/AGM 
(નાણાં) અને મદદનીશ સમાજ કAયાણ અિધકારીની બનેલી રહેશે. સિમિતની બેઠક CPM aવારા બોલાવવામાં આવશે.  

ક"ા 3: વડી કચરેી ક"ાની સિમિત 

જો "ેિEય ક"ાએ ફ=રયાદનંુ સમાધાન થતંુ નથી તો =ડરે3ટર (ચેરમેન), ખાસ ફરફ પરના અિધકારીના વડપણ હેઠળની કોપdરેટ ઑ=ફસની ફ=રયાદ િનવારણ 
સિમિત aવારા ફ=રયાદ મળેવવામાં આવશે. આ સિમિતમાં જનરલ મેનેજર નાણાં, CPM અને મદદનીશ સમાજ કAયાણ અિધકારી સfયો તરીક ેરહેશે. 
જો જgર જણાશે તો 'ોજે3ટ અસર78ત પી=ડત 9યિ3તને તેમના કેસની રજૂઆત કરવા વી=ડયો કોYફરYસiગ મારફતે મીટiગમાં હાજર રહેવા જણાવવામાં 
આવી શકે છે. 

 

17. સમાપન અને સફળતાનો ભાિવ રાહ 

જમીન સંપાદન અને 'ોજે3ટ માટે RAP નંુ અમલીકરણ જમીન સંપાદન, પુન:8થાપન અને પુન:વસવાટમાં Yયાિયક વળતર અને પારદશnકતાના 
અિધકારનો અિધિનયમ, 2013 (RFCTLARR, 2013) અને રાsયના અYય કાયદાઓ અને સરકારી અિધસૂચનાઓ અનુસાર કરવામાં આવશે. તે 
tપાન ઇYટરનેશનલ કોઓપરેશન એજYસી (JICA)ના પયાnવરણીય અને સામાિજક િનસબતો, 2010 માટેના માગnદશnક િસaધાંતો, 'ોજે3ટ માટે 
તૈયાર કરવામાં આવેલ હ3કદાવા ગણતરીની પaધિત અને RAP અહેવાલમાં આપેલ અYય િવગતો aવારા માગnદyશnત થશે.  

આ 'ોજે3ટ હેઠળ નzધપાE આ=દવાસી વસતીવાળા િવ8તારોમાં 'ાથિમક સુિવધાઓ વધારવા અને તેમના માટે સંપિ{ઓના િનમાnણ સાથે સમુદાયની 
જg=રયાતો સંતોષી શક ે તેવી મળૂગામી જન યોજના અને 7ામીણ િવકાસ યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. અનુસૂિચ 5 ના અYય િવ8તારો માટે 
NHSRCL િવિવધ આ=દtિત િવકાસ કાયnÅમોના એક ભાગ gપ ે'ોજે3ટ અસર78ત લોકોને સામેલ કરવા આ=દtિત િવકાસ અિધકારીઓ અને િજAલા 
તેમજ રાsયના સ{ામંડળો સાથે સંકલન કરશે અને તેમને તેનો લાભ મળ ેતે સુિનિÇચત કરશે. 

'ોજે3ટ અસર78ત પ=રવારો ક ેજેમના બાંધકામ/માળખા/મકાન 'ોજે3ટથી 'ભાિવત થયા અને જેમને પુન:વસવાટની જgર છે તેમનંુ પુન:8થાપન 
કરાવામાં આવશે અને તે માટે 8થળ તૈયાર કરવાનો અને સુિવધા િવકસાવવાનો ખચn NHSRCL aવારા ભોગવવામાં આવશે. આવા િવ8થાિપત 
પ=રવારોને પુન:8થાિપત Éકમંતે વળતર આપવામાં આવશે. 'ોજે3ટ માટે આવક પવૂnવત યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તે માE વળતર ક ે
પુન:વસવાટ અને પુન:8થાપન સહાય વગેરે સુધી જ મયાn=દત નથી; પરંતંુ તેમાં 'ોજે3ટ અસર78ત 9યિ3તઓ માટે આવક પૂવnવત કરવા કૌશAય િવકાસ 
તાલીમ સંવધnન અને Üવનિનવાnહના સાધનોના પુન:8થાપનને િવકિસત કરવા અને આવક સજnનની તકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.   

જમીન સંપાદન અને અનૈિáછક પનુ:8થાપનથી દૂર રહેવા કે તેને Yયનૂ{મ કરવા માટે તમામ 9યવહાàં િવકAપો ઉપલäધ કરાવવા અને પયાnãત પુન:8થાપન 
લાભો અને અસર78ત પ=રવારોની સ=Åય ભાગીદારી સાથે પુન:8થાપનની '=Åયાના ઝડપી અમલીકરણ માટે કાયાnYવયન દરિમયાન યથોિચત કાળÜ 
લેવામાં આવી રહેલ છે અને લેવામાં આવનાર છે.  
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